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القافية

رضىوما

و]لكلىلاباهرا

الردبدمن

غلا

الفتى

البحر

طويل

الشاعر

لخيلازيد

زهيربنكعب

لمصادرا

هدشوا،3،374/841/لخزانةا

الشجريابن،165المغني

،1/65سيبويه2،268/

[226/]مع209،2/

المغنيشواهد،4151/الخزانة

165

3415/انةلخزا

لمغنياهدشوا،3415/لخزانةا

بكىمن

اصيمافتى

والتقىلبر1و

كالدمىالبيض

نما

اللحى

رأبد

بكى

كامل

رجز

لمغنياشواهد،3926/لخزانةامتمم

375،/1الشجريابن50،2

1/904سيبويه

،3234/العيني،489/لخزانةاالراعي

[1/71]مع3)1(،1/20سيبويه

176المغنيشواهدطالببيبنلعلينسب

1/83سيبويه3،531/العينيربيعةأبيبنعمر

293/لخزانةاورقة

2/137الخزانةالاسعرالجعفي

422/الخزانة

1593/الخزانة

هنا.ذكرهلصوابو،ليالتاالبيتامامسيبويهذكرالاصلفي(1)
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الفتىنعم

والكلى

السرى]طول

مبتلى

فا]شرا

تاان

(1)الردىذاكدون

الفتىذافي

اءعفر

الصيصاء

الوفاءلغيرهم

سهاء

الهيجاءواشهد

متقارب

سريع

وافر

وافر

كامل

وظباء

."الرداء":العينيعند(1)

،4/645لعينيا،2/081انةلخزاالشماخ

2502/الشجريابن

342/لخزانةا

[1/621سيبويه

2/62[سيبويه

المغنيشواهد،4901/العينيمعروفبنالكميت

المتنبي

-ء-

حزامبنعروة

-أ-

)؟(الاخطل

261

1/412الشجريابن

3362،4/295/انةلخزا

4/395انةلخزا

3/527العيني

2/991العيني

،2021/م،423لمغنياشواهد

991

،1/912،2/364لخزانةا

لمغنياهدشوا،4/21،038



وفاءلوأيأضمرت

خطيئه

بقاءها

قضاءها

ورداءهذيله

بماء

صداءحليف

مشطورس

طويل

كامل

طويل

وسماءبيننا

بايماءاو

ثراءإبعد

لاءلدا

لحساءا

لسماءاماء

الصامت.بناوس(1)

وافر

،1/592الشجريابن54،0،31

[1/511]مع

الشجريابن37،،1/81م[النحويالدباغ]ابن

1/603

163لمغنياشواهد

3/222،العيني1/423،الخزانةالخطيمبنقيس

186المغنيشواهد

3168/الخزانة

192/مع

-إ-

3695/الخزانة

1/335،]الخزانةسيبويهمخرميزيدبن

[281/الشجريابن693،/1

1/83مع

32،/4العيني،4/011لخزانةا

]مع،292المغنيشواهد

1/56مع

1/138الخزانةأبوالأسودالدؤلي

1،3621/453/الخزانةرواحةبناللهعبد

1/193العيني20،23/الخزانة1()أنصاري



الهجاءعن

برجائيمنوطة

اءبلو

ءالروا

بقاءحين

إباءحينولات

حساءالا

نجلاءوطعنة

كامل

جناببنزهير

]المتنبي[

المازنيعثمانابو

المتنبي

زبيدأبو

مطيربنالحسين

الرعلاءبنعدي

الاحياءميت

عواءراو

مشطورسالهيجاءعن

"لسامادةذكرالاتيةالمواضعوفيهناالقوسينبين(1)

ضع.موفي""لبالمؤلفلهورمز

2/032لخزانةا

1/213الشجريابن

المغنيشواهد،4/486لخزانةا

613

203المغنيشواهد

1/384الخزانة

،3941/،2441،151/الخزانة

المغنيشواهد،2571/العيني

ل[،1/99]مع91،24،32

)سوأ()1(

3161/العيني

)الأحساء(ق،2487/لخزانةا

،3243/العيني،4/871لخزانةا

،138،742،092لمغنياشواهد

]مع244،2/الشجريابن

/214]

الشجريابن،3431/الخزانة

1/28مع

[1/671]مع3،96/العيني

غالبا.بالمصدرالتصريحدون"العربن



عداءلاازمر

واللهاء

اللحاء

بجزائه

لقائهمن

شوائهمن

ورائها

(1مائها)برد

أنسائهاعلى

إتلائها

ببئبائها

ءورا

بداءالقلوص

خفيف

كامل

رجز

برمتقا

3/96العيني-

[2/112مع]،4/705لعينياالمقدامأبو

4/188انةلخزاالبحتري

2/593انةلخزاالعتاهيةأبو

،3195،4/872/لخزانةاالنجمابو

1/064سيبويه

1613/الخزانةلجابنعمر

4/183العيني1/5،7سيبويه2(لرحمن)1عبدبنجبر

،2/15لعينيا،2/48لخزانةا

سيبويه،832لمغنياهدشوا

،1222/الشجري]ابن،1134/

[119/مع

(أبأ)بل

-أ-

[1/177]مع،3133/الخزانة[مالكبن]عتي

،1/402مع36،/4لخزانةابشيرالخارجيبنمحمد

الشجريابن274،المغنيشواهد

1/603

.مكانفيبينهمافجمعت[لكتابين،علىوأحالموضعينفيذكره(1)

]المولف[.وبنةلابيونسب2()



اءلو

لقاءالوجوه

بقاؤهايطوللاان

الداء

شاءولا

اشياء

الداءهي

الحياء

براءقوم

كفاء

وماءعسلك!

طويل

"

بسيط

"

وافر

دواءأبدا

الظباء

نساءام

خطا.،111:الاصلفي(1)

لعينيا،4/641لخزانةا

/3112(1)

2203/العينيمكعبرالضصيبنمحرز

121لمغنياشواهد

1065/الخزانةالصبنفيالحكمبن-نريد

أ(و)أل

2/448الخزانة

]مع1،131/م4،058/الخزانةابونواس

/2]24

1/291لخزانةاالفزاريالمعلىبنجميل

أ(ر)بل

10،02/2،603/الخزانةحسان

المغنيشواهد4،04،43،63/

)سبا(،ل2،165،991/م287،

1/88[]مع1/23،سيبويه

1،364/2،352/الخزانةبنمعبدالوالصيمسلم

/4162،،273،517،536

المغنيشو]هد،4201/العيني

[2،59161/]مع262،،172

،1،376،093/3602/الخزانةزهير

،48411،المغنيشواهد0،52



الفناء

جزاءلها

الاباء

لهجاءا

والاخاءالمودةك!

عياء

والفتاءك!

الشتاءيهدمه

النمريشيبانبندثار

الفرزدق

(1()خازمابيبن)بشر

الحطيئة

الخطيمبنقيس

ضبع)2(بنالربيع

المراءيدركك

ماء

الوفاءوزشتي

سواءولا

]المولف[.""اللسانفيسماه()1

]المؤلف[.ضبةبنيزيداو)2(

زيدالخيل

محلمبنعوف

العكليحزامابو

،1/266الشجريابن277،

بخلأ،رأ،ب،)أول2،334/

،1/136،602]معجيأ(،أ،و

/2]98

1/956لخزانةا

مع،3801/،249/لخزانةا

235/سيبويه،1/681

332/لخزانةا

،4/174العيني،355/لخزانةا

سيبويه1،32لمغنياشواهد

[201/]مع،1/524

3916/لخزانةا

،4/148العيني360،3/لخزانةا

]مع،1/601،392سيبويه

1/012]

،271/مع3،626/لخزانةا

232المغنيشواهد

4/126لخزانةا

927لمغنياشواهد

،2442/العيني4/1،33لخزانةا

[1/67،611]مع



غناءولا

الامساء

داء

الحكماءومنهم

الجوزاء

ضياءالظلامعن

نجلاءكلتاهما

هباء

رجاءرضاكفي

الداءمنهالملسوع

وقلاوها

لاعداءا

براء

كامل

عناءليتاوان

اءشعو

العذراءالعقيلة

"لالتاليةشماء""برقة:الصو[ب(1)

4/513العيني

1/323لخزانةا

1/423لخزانةا

1/43مع

1/97م،1/015لخزانةا

حلزةبنالحارث

بوزليد

الرقياتقيسابن

1/161الشجريابن

88[/1]سيبويه2،348/الخزانة

1/217م

1/62الشجريابن

4/294الخزانة

،294،282/،1/571الخزانة

العيني[،4/5]،3541/،285

برقة،النطاع)برقاءق،2544/

،242/الشجريابن()1(،سمنان

[1141/]مع

282،]98[،3،45/الخزانة

223/سيبويه

ق3،268/4،555/الخزانة

،122المغنيشواهد)الأبواء(،

1/383الشجريابن

.حلزةبنالحارثشعروفيها"،سمعانبرقة
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مسبؤها

هاوينكؤ

العيعاءينفعنيلو

هوايزحزا

ارجاوهمغبرة

عماوها

سماوه

لطربا

لعربوا

شبحوا

السحائبغر

التعب

لاب

طلب

لخربا

لبيبا

البابفوق

منسرح

رجز

طويل

كامل

"]مجزوء[

رجز

هرمةابن

رؤبة

-ص!-

المعذل

اللاحقيأبان

ليالهذالاعلم

محدث

نهشلي

المعتزابن

11

مع،1/484،4/24لخزانةا

لمغنياهدشوا،[702]،1/18

بنا،2/05م،772،972

حضا،،)بول،1/512لشجريا

ضنأ(،سبا

الشجريابن313،/4العيني

1/273

)حزأ(ل

المغنيشواهد،4557/العيني

366،/1الشجريابن328،

/293

3854/لخزانةا

3954/لخزانةا

3904/لخزانةا

1/241مع،[2/064لعينيا]

4/692لخزانةا

1/422لخزانةا

2/791لخزانةا

2/232لخزانةا

3863/لخزانةا

(أبا)ب



لعربا

لذربا

للهباضوء

وهبقد

لنقبا]

لمكتسبا

لحربا

لابتدعىولا

وجب

المشيب

الاغلب

المعلوب

وأصباب

العصاب

الذنب

السبب

اضطربئم

النسبذاك

حرباتحدثاأن

ء!
اسبىان

رمل

سريع

مشطورس

متقارب

"

طويل

2982/العينيالمازنيالاعشى

(خرمان)أمق

1/025[سيبويه

3391/العيني،1/684لخزانةاالدارميمسكين

ربيعةبيأبنعمر

الوليدبنمسلم

كلبة

ظالمبنالحارث

رؤبة

4/3لخزانةا

2/487لخزانةا

1/233لخزانةا

3681/لخزانةا

2/203لعينيا،4/4.2انةلخزا

2801/لخزانةازهيربنش1خد

لمغني1شواهد،4/191لخزانةاد1دوبو

]مع،4/131العيني،421

2/471]

59لمغني1شواهد

با--

[2153/مع4911،1/العينيطالبابيبنطالب

3623/العيني
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صبىماقلبويا

]والجدبا

نجبا

ومغضبا

أصهبا

ماءتحلبا

ترتبا

معذبالاإ

متاشبا

فيعقبا

كفامخضبا

الصباولا

]ومسحبا[

]كبكبا[

تنسبا

رنباأ

قرباأ

تكتبا

مرحباقال

خطا.،94:الاصلفي(1)

جرير

مقرومبنربيعة

الضبعيالاخطل

الدمينةابن

الاعشى

عشىالأ

4/266/1،175184،مالعيني

323[2/الشجريابن

382/الخزانة

3681،922/العيني

الشجريابن1،92المغنيشواهد

1/33

1/121لخزانةا

،229/العيني،2912/الخزانة

97المغنيشواهد

341/الخزانة

3323/الخزانة،1/234سيبويه

الشجريابن،3561/الخزانة

(هـا)بل223،227،،1/581

4)1(1/21،94سيبويه

4/302لخزانةا

[1/232الشجري]ابن

3417/لخزانةاالزدرالاسديبناللهعبد

3355/الخزانةالحمامبنالحصين

1/541معالأسودابو
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تصوباام

باحرأو

تعذباكلاب

محرباأو

غائبا

راغبا

والرغائبا

طالباكنت

الكرائبا

غائبا

بغضوبا

عقبامعقبحيكل

أباينسبون

اغترباماشد

كرباأو

ومنتقبا

344،خطا،وفيهلاصل:في)1(

لمغنىاشواهد،4/261لخزانةايعفربنالاسود

262

258لمغنياشواهد

61المغنيشواهدالكلابيبراءبنالاعور

[1/911سيبويهاحمربنعمرو

1/641لخزانةاالفرزدق

1/594لخزانةادارةابن

2485/الخزانةمطيربنالحسين

1/174العينيناشببنسعد

العيني(،1)3444/لخزانةا

1/174

4/513لخزانةا

79،/1مع،3965/لخزانةا

23لمغنياشواهد

1/28مع

)وانظر1/675لخزانةاالحطيئة

ابن،2113/مع(،4/191

97276،/1الشجري

،2017/م،1/801،802مع

97371،/1الشجريابن

3242/العيني

وهم.وهو،البسيطبحرمنأنه
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ذهبا

الحقبا

كلباأو

]خربا

زغباريشهفيترى

العضبا

اوكربابان

النجبا

الطنبا

يصطحباقبلمن

الادبا)2(الشيمة

اللقباوالسوءة

رجبانصابهعلى

غلباوإنغلاب

أدبا

كذبام

فنصطحبا

ارهاباالاعداء

لا"المفصل"شرحفيكما1()

"."الادبوانظر)2(

أحمرابن
1/071مع،36،304/لخزانةا

ابن]،1/881مع،209/لخزانةاواهـللةبنعامرالطفيلأبو

سيبويه،1/932لشجريا

1/753]

[1/754سيبويه

2278/الشجريابنالهزانية

2424/لخزانةاالغريبأبو

1/93مع[الرمة]ذو

312/لخزانةا(1[)هرمة]ابن

4015/العينيمحكانبنمرة

1/226الشجريابن

398/العيني[]الفزاري

3428/الخزانةسعدالنمريبنربيعة

119/مع

4123/الخزانةالغنويحنظلةبنسهم

245/مع،4/212لخزانةاالمجنون

4/938العيني

[247/]مع،4/824العيني

)4/94(.يعيشبن
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باانياشنباء

بااهدكهباء

وصاباو

غلابالحقبا

اصاباك!

المصاباهو

لخشاباواك!

اجتلاباولاك!

كلابا[]ولاك!

غترابا1و

وافر

هابا

نابا

خطاه256،:الأصلفي(1)

زبيدبوأ

عشىلاا

جرير

ابنهاوالراعي

لفرزدقا

16

،1/101سيبويه،3395/لعينيا

081لمغنياهدشوا

492لمغنياهد]شو،2/691مع

،2454/،1/4،3631لخزانةا

أريحا(،)ق،3441،4/961،424/

،1/19،411،2/443لعينيا

،71لمغنياشواهد،533،4/495

الشجريابن(،21)58،269

1/24،601،1،33/2،93512،

1،52/سيبويهأ(،و)ب317،ل

،911،916،948/2،016،892

،992/1،46144،213،]مع

/2،29،214]024

3،94/العيني1/803،الخزانة

1،017/سيبويه4،21560،5/

173

المغنيشواهد1،35/الخزانة

258

)فقا(



غضابا

كعاباصاروا

غضابا

الكتابا

باجاأ

حسابالهانعدما

التهابا

الرقاباالشعر

فتطربا

رباهيا

أغضبا

طلباولا

جانبا

جدباارىأن

قلباالاكرمين

ضربابالقطيع

احباإذا

2/931،4/44،471لخزانةا(1لحكماء)امعود

2/79سيبويه[)]

305/العيني1/01،3لخزانةاالكندييزيدبنالعباس

2505/لخزانةاالاسكربنحرثانبنأمية

4/561لخزانةا-

1/02مع-

102،شواهدالمغني4/الخزانةمقرومبنربيعة

1/143الشجريابن،951

الشجريابن3،906/العينيظالمبنالحارث

2/1431/301،سيبويه

2001/الخزانة-كامل

23]لمغنيشواهد-

445/الخزانةجرير

1/163الشجريابنحجربناوساحذكامل

3664/الخزانةبنمعديكربمجزوءقيل:لعمروكامل

2282/سيبويه،4/945العينيصيح)2(بنربيعةمشطورس

4/024العيني-

1/85الشجريابن[الفقعسيمحمد]أبو

"."المفضلياتفيلهقصيدةمنوالبيتان]المولف[..مالكبنمعاويةواسمه(1)

لمولف[]ا.رؤبةاو(2)
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كلبالعقوروا

بازر!]

باقراوا

اثوبالبستقد

يبابا

كسوبا

أرنبا

والخببا

]ثقبا

ببهلانكحن

عريبا

حباالقلبتيم

مجيبااو

طيباالراس

رجز

"

متقارب

رؤبة

طهوي

العجاج

(1الرحمنعبدبنمعروف

ليالهذسهمأبو

عسلةابنحكيمبنحرملة

لحميرياالقشامرؤ

"لبيد

سفيانابيبنتهندمنسرحمنهوك

عمربنابيربيعة)2(رمل

[الرقياتقيس]ابن

]المؤلف[ثور.بنحميدأو(1

]المؤلف[.العرجياو2(

المؤلف.لهبيض3(

18

،3716/لعينيا،3084/لخزانةا

1/301سيبويه

[2/46سيبويه

،3352/لعينيا،4/772لخزانةا

1/293سيبويه(،عالاو)امق

2/581سيبويه،4/225العيني

[1/401]مع،2/212العيني

4/032لخزانةا

لاحاسب()اق،1/645العيني

لمغنياشواهد36،32/لخزانةا

442

2/603[سيبويه

1/47[1/304،]معالعيني

لمغنياشواهد،2/424لخزانةا

38[1/1]سيبويه10،3

282/مع،4/632لخزانةا

[)3(442لمغنيا]شواهد

1/441سيبويه،2571/م



دبيبايدفي

ثعلبهابنقيس

شهربه

ربه

قلبه

و]فر

رجز

مشطورس

لمغنيا]شواهد2،937/العينيالحنفيأميةأبو

213]

-به-

4/427الخزانةمحمداليزيديأبو

ابن،2173/م1،332/الخزانةالاغلب

سيبويه382،/1الشجري

/2841

العيني(،31)32844،/4لخزانةاعروسبنعنترة

1/535،/2152،[4/943]،

1/191م،602لمغنياشواهد

لمغنياشواهد،2915/العيني

213

-صا-

العيني،1/241لخزانةا2(العزى)عدطويلذنبذا

الشجريابن)3(،2694/

1/201

[1/052سيبويه-"لحرب]وا

صعبومن

[2025/سيبويهكعبأبيبنمالك"الكرب]من

خطأ.،444:الاصلفي(1)

]المؤلف[.الكلبيالقيسامرئابن)2(

خطأ.،946:الاصلفي)3(

91



قلبيعنغبت

كعب

الخطبهينة

شغب

القلبمفعمة

الطيب

حردبصحابو

بيترب

بالاو

المعلت

مغربشاو*

يثقبلم

باتاب

المحصب

باولاأئم

لمذئبا

822لمغنياشواهد،2/84مع[العتاهية]أبو

1/162لخزانةاطالبأبو

183المغتيشواهد،219/معذريحبنقيس

1()بدق،4/137لخزانةاجميل

4/694العيني(1[)عقيلبنعمارة1

1/323لخزانةاعبيد

سيبويه2،98/الشجريابنمازني

1/336

1/137،سيبويه1/27،الخزانةعبيدالاشجعيابن

122[2/مع1

3/527،1/242،العينيالخزانةعامربنالطفيل

322المغنيشواهد

1.565/1،162/الخزانةالقيسامرو

العيني4،264،2/791/

/2،126،431،605،4/368

892،ق34،المغنيشواهد

سيبويه(،أنطاكية)أخرب،

[1،101114/مع1،2111/

1/432لخزانةاالاعرابيةقريبة

226/الشجريابن

1/053لخزانةاالدؤليحريثبنالبعيث

.(2296/)"لياللا"سمطانظر(1)

02



التجنب

كوكبكل

يضرب

المعذب

يذهب

تقضبلم

مذهبلون

لمايثقب"

طويلالشراركبأحملعلىمتى

تؤنب]لم

]مؤرنب

الحقائببجر

الئعالبندل

و]هبسمحو

قارببنسواد

لفرزدقا

["]

لمجنونا

(1)

سي

طفيل

هدبة

يرنصاأ

الاخيليةليلى

)2(همدانأعشى

قارببنسواد

قبالعوا

راكبنفس

عمرو.بنجندلهو)1(

]المؤلف[.جريراوالاحوصاو)2(

21

2/705لعينيا،1/565لخزانةا

233/الشجريابن

2202/سيبويه،3185/لخزانةا

3374/الخزانة

4/552لخزانةا

253لمغني1شواهد،1/186مع

ق،2921/مع،342/العيني

سيبويهوأ(،)بل(،)الاعراف

1/93

1/313الشجريابن

69المغنيشواهد

[292/سيبويه

331[2/سيبويه

سيبويه،364،523/العيني

1/95

[1/041]مع،2644/العيني

شواهد،3174/،2411/العيني

2641/م،282المغني

1/512العيني

[2221/]مع،3527/العيني



جانب

اكبلسوا

المقانبسليك

مجاوبي

ناصبالليلاخر

المواكبعراض

اكبلكواك!

السباسبيوم

التجاربكل

]بصاحب[*

الكتائب[أك!

ئبالذو

لحباحبا

ليالهذجندبأبو

تمامأبو

الاسديفرار

العقيليمزاحم

خالدبنللحارثنسب

الذبيانيالنابغة

القطامي

22

1/531،141انةلخزا

1/861انةلخزا

1/913سيبويه

1/271انةلخزا

2/714سيبويه

،1/775لعينيا،1/712انةلخزا

بنا،56لمغنياهدشوا،4/474

،[1/582،1092لشجريا

2/843

،1/037،19.3065لخزانةا

2/9-01،2/691،062،

لعينيا،613،4/741،404

برقة)3072،606،4/303/

،121لمغنياهدشوا،(ربها

2،58/الشجريابن113،94،2

،1/061]مع352،.83018.

،1/531سيبويه،268/،591

6،34،365]367

،393/3188،132،/1لخزانةا

المغنيشواهد،3274/العيني

،1/223الشجريابن،561

/285



القرائبقي

الحواجبعظام

سالبوياشر

كاتبخطمن

فنضارب

واهبغيرألقه

بمحار

لمتقارببا

متقارب

وراسبلجرملا

الكواعبيسار

طالبالأباطجشيخ

تبابكل

ذنوبيلديك

لعينيا،3476/،1/874لخزانةا

/3953

درأ()ل

الشجريابن،3561/لخزانةاشراتأبط

1/17،/2327

1/213مالمتنبي

164،ابن3/163،الخزانةالخطيمبنقيس

سيبويه333،/1الشجري

1/434

،271/مع3،627/الخزانة

233المغنيشواهد

4/183لخزانةاالكلابيعبادابن

المغنيشواهد،4/42العينيالطا"ليهماسبنالمرار

[2611/]مع30،3

2/94،مع4،231/الخزانةرو]حةبناللهعبد

513المغنيشواهد

298/،1/271الشجريابن]القطامي[

1/911الشجريابنالفرزدق

[2/76مع]،3784/لعينيا[سفيانأبيبن]معاوية

3065/لخزانةا

1/09مع

23



قريبي

مغتب

غيرنجيب

قريب

سكوب

قريببعد

وحبيبخالدوقربى

لغروبدنت

العنبفيليس

الشجب

الجدباللعبخلط

نشبوذا

للعجبوللشبان

لمغنياهدشوا،1/371لخزانةا(1)ليالدوالاسودأبو

مع]،2/904سيبويه،481

2/821]

2461/،1/562لخزانةاتولببنالنمر

1343/الخزانةالاسديبنهييرةعقبة

226/الشجريابن

3181/لخزانةا

478،/1سيبويه4،82/لخزانةاهدبة

/2926

1/13الشجريابنالمتنبي

4/601العينيمعاويةبنهشام

[1/581]مع،3924/العيني(سفيان)أبو

1/235الشجريابنالمتنبي

1/383لخزانةا

3185/العيني

لمغنياشواهد،1/461لخزانةا2(طرود)أعشى

365،/1الشجريابن47،2

1/71سيبويه204،2/

،4257/العيني1/69،2لخزانةا

[1/551]مع

لمولف[ا].العنبريمودود:وقيل(1)

السائب.بنزرعةأوندبةبنخفافاومرداسبنالعباسأويكربمعدبنوعمرو)2(

[.المولف1

24



تصبولم

اللزبالطحلب

القربأعظممن

الدنبعرى

عجبمنوالايام

تهب

الذهبمن

العجبمن

تربعلى

النوبعلى

رابيأنفيهما

البابأسكفة

للشيبلذاتولا

اكيبرلأا

2/031،071سيبويهنحسا

2/871يهسيبو

،1/991مع،2/46نةالخزا

141لمغنياهداشو

لمغنياهدشوا،2/323نةالخزالغريبابو

[2/07مع523،1

،4/361لعينيا،2/833نةالخزا

،1/09مع]،1/293يهسيبو

2/291]

3111،252/نةالخزالمتنبيا

،3005،615،715/نةالخزاسانوبوأ

2/54م،4/35لعينيا

2/82لعينيا،4/85نةالخزا

[2/11مع]،4/893لعينيا

1/21مع

،1/36،084،2/102نةالخزالفرزدقا

لمغنياهد1شو،1/751لعينيا

[1/61مع881،1

2/326،العيني2/85،الخزانةجندلبنسلامة

]معأ(،ك)بل)اضم(،ق

2204/الخزانة

25



محبوب

للشيبلاتنصبك

تجريبغيرمن

ضباب

السغاب

الثواب

العذابمن

عتاب

ونابظفرشبافي

بالكلابقتيلا

كلاب

العراب

للخراب

الكلاب

الاهابغربال

المشيبقبلمن

وشيبمردالر

"

و]فر

دا

بنا396،31،37/لخزانةا

1/21لشجريا

3064/لخزانةاالغنوينغبة

الشجريابن4،592/الخزانةالاسديالجميح

/1332

03المغنيشواهدالذهليالنابغة

1/074الخزانةنيالذبياالنابغة

2/791الخزانةمعروفبنالكميت

2205/الخزانةالحارثبنسلمة

14/مع

3132،133/الخزانة

191المغنيشواهد2،04/معالقيسامرؤ

3513/الخزانةالكلابيالقتال

العيني،33127،/4لخزانةا

/214

[213/]مع،4/631لخزانةا[طالبأبيبن]علي

4/395لخزانةا

[2136/]مع،3041/العينيحسانبنمنذر

المغنىشواهد460،4/العينيلحساننسب

[25/]مع327،

477/العينيحسان

26



للأريبتعرض

للذنوب

القلوبعن

فاغضب

محتبيالمكارم

الاجرب

يثرب

الاعضب

الاطربنعف

وتخضبي

يعتبلم

]فاذهبي

لحاجبا

الغلاب

غلاب

بيأثوا

الاطناببخوالف

بالباب

كلابي

الاثواب

].لوذانبنجنزاو(1)

كامل

"

"

"

لمؤلف[

زهير

4/263العيني

94لمغنياشواهد

1/156لخزانةاتولببنالنمر

1/692سيبويه[الفرزدق]

1/833لخزانةالبيد

2182/الخزانةخازمابيبنبشر

2372/لخزانةاالاخطل

)أطرب(قدريدبنسلمة

ابن2،385/3،8/الخزانة(1)عنترة

2203/سيبويه،1/062الشجري

2192/سيبويهطفيل

[2/203سيبويهلوذانبنخزز

1/541لخزانةاجابرالحنفيبنموسى

100،2/3143/الخزانةمالكبنكعب

3،588/4124/الخزانةيعفربنالاسود

4/94الخزانةضمرةبنضمرة

2015/سيبويهلبيد

4/112،584لخزانةاهرمةابن

4/455لخزانةا

27



الاحزابفارس

جواببنييا

جرباينق

خطبي

الجربمبارك

الذنبصاحب

الهضب

معجما

اللببرخي

وهببهال

الأخشب

بلحوبا

لببي

ألببه

صاحبيكانت

الاو]طبستة

الذاهب

22:الاصلفي(1)

هزج

سريع

2،خطا.

الكلابي[]القتال

درلد

خارجةبنأسماء

كعببنذويب

دوادأبو

كلاببنقمي

البجليخثارمبنعمرو

الاقيشر

28

1/124،]مع3/422،مالعيني

/2]63

2258/الشجريابن

323المغنيشواهد

3623/الخزانة

1/534العيني

مع،365،34/12/لخزانةا

1/843لخزانةا

،4/565لعينيا،3603/لخزانةا

[1/5مع]

3993/لخزانةا

272/الشجريابن

سيبويه1(،2)329/الخزانة

/21،6304

الشجري]ابن0،6المغنيشواهد

/1451]

2002/سيبويه

2282/الخزانة



فالائب

لاحبمسحنفر

الغائبحوزة

لحضباانطواء

الوطب

حلبرشاءا

طبمنللهوى

صبوجدقهر

هبيالشمال

العقرابمن

ذؤلب

لغريبا

لمطيبارئلخاا

بدلأا

لعجبا

لجب

العلبفي

مشطورس

منسرح

فلابةابن

العجاجبنرؤبة

رؤبة[]

ليلهذزهيرابنخالد

الاعشى

دعبل

مفرغبنيزيد

محجنابو

جرير

92

،2/133،4/793لخزانةا

بنا]،851لمغنياهدشوا

[2/051مع،2/012الشجري

الشجريابن،4/226العيني

/2401

سيبويه،2141/الشجريابن

/2442

ابن30،36،366/لخزانةا

1/02الشجري

،2992/العيني356،/4لخزانةا

1/084سيبويه

276/مع،3483/العيني

4/492العيني

962لمغنياشواهد

2023/لخزانةا

2/523لخزانةا

)خرأ(ل

1/145لخزانةا

2/615لخزانةا

3655/لخزانةا

222/سيبويه



ملكذب

العنبابنةالخمرةكأنه

التصابيذاعن

الاحبابمنازل

والتراب

لمحرابا

الرباب

القباب

الرقابوضرب

العلاب

لحلابا

الأوصاب

الأحبابلفرقة

مجابغير

تحابيلو

الخطوبفي

]المؤلف[.لمطيحةأهلمن)1(

.(114)4/""الأغانيفيكما)2(

1/79،386الشجريابن

226/الشجريابنالمرجى)1(ابو

1/471معرييعة[ابيبن]عمر

1/391،313لخزانةا

1،022،923،553/الخزانةربيعةابيبنعمر

الشجريابن،14المغنيشواهد

]مع،171/سيبويه262[1/

1176/العيني3،413/الخزانة

1365/سيبويهالتغلبيالأيهمابن

4/91لخزانةا(2يسار[)بن]إسماعيل

4/754لخزانةا

4/131لخزانةالراويةادحما

1/023سيبويه،1/651مع

الشجريابن،4/014الخزانة

/2،7439[1]

1/73مع

،3465/،2463/الخزانةالاعشى

لمغنياشواهد،4/0،38394

،1/592الشجريابن2،31

1/943سيبويه

03



النجيب

خائبغير

مرحببيكا*

تنضبمن*

معشب

تضرب

تخضب

غرابمن

أعجبلم

لحبه

عطبهمن

ذهابه

شربه

كتبه

بهاولما

كتائبها

أنيابها

4351/الخزانةزيدبنتعاتكة

206/الشجريابنالمعذلبنالصمدعبدمجزوءضيف

1/23،485،905،ابنالخزانةالجعديالنابغةمتقارب

،156[،]117،152/الشجري

،1011/سيبويه2،327/

/2138

طوبو

بسيط

أوسريمرجز

سريع

]مجزوء[كامل

منسرح

برمتقا

2134/الشجريابنالاحمر[)1(]حلف

2134/الشجريابن[]المتنبي

به--

4528/الخزانةالخياطابن

1/54مع357،2/العيني

419/الخزانة

383/3112،/1الخزانةالمتنبي

-بها-

الاعشى

نواسابو

المعتزابن

1/63الشجريابن

2942/الخزانة

1/052لخزانةا

.(3005/)"لحيوانا"انظر(1)

31



بهااعنا

بهابقصا

بهاأودى*

بهانتياوا

بهااورالمو

الحمث

المهذب

ومرحبأهل*

تحلب

يركبين

مطلب

اجربالقاربه

يسلب

يجربلامن

تجلب

يعطبكاد

رجز

طويل

الاعشى

-ب-

تمامأبو

النابغة

الغنويطفيل

نيالذبياالنابغة

المتنبي

الجعديالنابغة

الاعشى

32

لعينيا،3514،4/785/لخزانةا

(،فتثاا)ق2/664،4/72،3

،1/501،227الشجريابن

1/923سيبويه25،34/

2165/سيبويه28،/1مع

1/071،805انةلخزا

لمغنياهدشوا،1/961لخزانةا

1/267الشجريابن،0،8561

،1/541مع271،/1الخزانة

سيبويه49،المغنيشواهد

1/914

288/3،275،/1الخزانة

شواهد(،)أيهبق،4137/

الشجريابن92،المغني

[213/]مع2،268/

الشجريابن384،/1الخزانة

/2،313[135]

1/415الخزانة

)دادأ(ل



بأله

عقربو

فيثقبمنها

تحابغيركحبلفي

بتب

ومعربك!

لبب

تحسب

يلعب

يغضبوا

وتحلبتصر

)3(0،
معرب

1/053.3/806،الخزانةالمنقرياللعين

1/042[]سيبويه

1/532الخزانةحماسي

)أجداد(ق؟)1(النابغة

2/241مع

2791/لخزانةانباتةابن

،2502،4/5.844/لخزانةاالكميت

شواهد،3111/،2314/العيني

الشجريابن،21المغني

سيبويه)ظما(،ل267،/1

،1/134،671]مع20،3/

/2]85

511)2(2/الخزانةمحفضبنحريث

،1/952سيبويه،313/لخزانةا

/2،756

3502/لخزانةا

ديوانه.فينيالذبياللنابغةوالبيت.الجعديأونيالذبياأنهلىإإشارةالاستفهامعلامة(1)

الكامل،بحرمنالقافيةبهذهآخربيتهناكلمذكوروا،1/964سيبويه:بعدهالمولفذكر2()

موضعه.فيوسيذكر

فيهوالمشهور،"مغرب"عنقاء:واخرهما،المضمومةالباءفيالشاهدينالشيخذكر)3(

مماأن(571)ص""التمامفيجنيابنوذكر.قصيدتهمنالفرزدقبيتوعليه،الإضافة

،غربوسهمغربوسهمنضار،وقدحنضارقدح:قولهمتارةإليهويضافتارةبهيوصف

عليه.غبارفلاالامر،هذالاحظالمؤلفوكان.نظائروله،مغربوعنقاءمغربوعنقاء
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مغرب

بواعذاو

فتنكبوا

ومذهبالمصلى

فتصوبوا

يذهبأينام

أعضبالقرنمائل

معتبالدهرعلىما

سبسبالارضمن

ويطربيهتبر

أشهبكواكبذو

متاوب

طيبمنه

)1("

نعذب

تغربالشمس

أحسبوالتمر

لارحبيوا

لمهلبا

لطويل.1لاالكاملبحرمن(1)

3602/انةلخزا[لفرزدقا]

3/246الخزانةالابرصبنعبيد

3381/الخزانة

)أجياد(قخازمأبيبنبشر

لمغني3/421،شواهدالخزانةالجعديالنابغة

265/1024،سيبويه

2018/مع

1/163الشجريابن،2681/م

4/465العينيالضبيالغطمتر

4/047،شواهدالمغنيالعينيأبوصخرالهذلي

022

1/21سيبويهالعائذيمقاس

3942/الخزانةهذلي

4/43،العيني3/794،الخزانةالفرزدق

2/137[]مع

)أيلة(ق3،546/الخزانةكثير

الشجريابن(،1/175)معنصيب

/2062

4/5الخزانةقميصةبنحكيم

164/مع
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باترو

لاب1والنجيبة

يتلهب

فاعربأقول

يتقلبإذ

فنضارب

جالبوللشر

الثعالبعليه

راغباللهلىإ

ضارببالسيفأين

جانبالبيتمن

فخاطب

الحقائب

وتجاذب

حاجبالعرف

)2(
لجيب

،اليشكريشهابابن(1)

"أو"ذلول":الصواب(2)

فيالشنتمريعندأي)3(

4/83لخزانةا

[2/991مع]،2/562لعينيا

4/183الخزانةالكنديجوشن

4/543العيني

1/57مع

1/344.3/166الخزانةالاخنس)1(

،4/131العيني،1/654لخزانةاالرحمنعبدبنالفضل

1/141سيبويه،2091/م80،3

الشجريابن90،1المغنيشواهدربهعبدبنراشد

[214/]مع2،271/

1/467الخزانةالدارميمسكين

1/267الشجريابن

1/222سيبويه2،892/الخزانةليالهلاالعجير

1/911الشجريابنالفرزدق

2/314لخزانةانصيب

2/183الشجريابننباتةبننصرابو

703لمغنياهدشواضصة[أبيبن]مروان

عن1/72،2/693،شالخزانةالسلوليالعجير

1)3(.
2802/الشجريابن،41/

[.لمؤلف]ا.غيرهوتابعه

[.]المؤلف(.الفيانظره."طويل

الاخفش.عن"الذهبعينتحصيل"
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أجيبكادما

لبيبذالببعد

فيجيبموته

رقيب

ذنوب

قصليبجلدهاك!

مشيب

وكليب

فركوبك!

[نوبذ]ك!

ثوبو

توبأ

تطيببالفراقك!

فصليب

ق"3516/،(1)1/435لخزانةاحوصلاا

1/034سيبويه(،حورة)براق

الشجريابن،1/072لخزانةا2(السعدي[)]المخبل

1/461

،4/872العيني377،/1لخزانةا

1/912الشجريابن

1/5333/156،العينيالخزانةحزامبنعروة

1/536الخزانةذريجبنقيس

)البزواء(ق،1/653لخزانةاكئير

،2/322،142،4/715لخزانةاعلقمة

/2مع،351،4/501/لعينيا

الشجريابن،917[،41]

سيبويه،2181،267/.1/941

1/701،414،/2،937423

2486/الخزانةمطيربنالحسين

مح،3532/،2/635انةلخزا3()السعليالمخبل

1/801ش،1/802

3973/انةلخزا[علقمة]

خطا.233،:الأصلفي(1)

.(171)2/!ليالقالي"أماانظر2()

]المؤلف[.قيسأوهمدانعشىاو)3(
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يصوبالسماءجومن

ندوبلهن

صليب

عسيب

لغريب

قريب

مجيب

*وقليب

هبوب

نصيبمنك

]المولف[.لغيرهونسب(1)

]"1

]"1

الحطيئة

لقيساامرؤ

الخنساءخوصخر

ضابئ

قطنةثابت

(1)الغنويسعدبنكعب

القمقامأبو

37

،2292[،0]2/الشجريابن

4/532العيني

1/36مع

3438/لخزانةا

،1/69لعينيا،3216/لخزانةا

342لمغنياهدشوا

342لمغنياهدشوا

لعينيا318،4/32،3/لخزانةا

،392لمغنياهدشوا2/81،3

مع]38،/1سيبويه،2/461م

لمغنياهدشوا،4/581لخزانةا

34

،3742/لعينيا4/0،37لخزانةا

بنا،2/87م،632لمغنياهدشوا

سيبويه،1/26،372الشجري

[33241،/2مع]،2/931

2/281مع،4/234لخزانةا

لمغنياهدشوا،4/024لعينيا

302



غريبأباةيا

عجيبالقنتين

فتغيبلمحة

بضرو]

خصيب]

عربولاعجمك!

شنب

تثبغرزهافيك!

مقترب

لعربا

رغبضربة

رجب)2(كله

الطربيرنا

الكرب

)3(الادبالشيمة

(1)لحدرجان[ا]ابو

ضراربنجزء

ثوربنحميد

الرمةذو

جرير

العقيليمزاحم

ل!االهذمسلمبنالله]عبد

لكميتا

وبة؟ر

يرفزا

طنبولا

923(.)صزيدبيأنوادرفيكما(1)

[.لمولفا01"رجبا"انظر2()

الادبا"."الشيمةانظر)3(

38

2/215[4/253،]معالعيني

338/العيني

،نلأخرجاا)ق،1/771لعينيا

[1/12مع]،(قلبراا

[1/75سيبويه

[1/452سيبويه

،1/837.065،2/62انةلخزا

523.563،/398،[4/801]

الشجريابن4/20،2العيني

333،،1/141سيبويه،209/

[2162/،1/541]مع،433

2927/الخزانة

1/78سيبويه

4/69العيني2،358/لخزانةا

ضبأ()رنأ،ل

381/الخزانة

العيني332،،45/الخزانة

[1/135]مع،2114/

[1]9المغنيشواهد



مسلوب

رطيبلجنابوا

وتاولب

والشيبلمردا

ذيبيلقها

بومكذ

تحنيب

مطلوب

حوبسر

الذيب

مكروب

]اسكوب

1/123لخزانةاالرمةذو

1/311مع

1/51مع؟جرير

المغنيشواهد1/167،العينيرفاعةبنقيسبو

]مع2،238/الشجريابن44،2

/191]

]572[،1،227/3/الخزانة5()1(0)

شواهد[،017]4،649،64/4

الشجريابن00،2المغني

[1/437]سيبويه933،/1

،3132/العيني20،6/الخزانةدوادابو

1/171مع

،4205/،2211/لخزانةا)2(القيسامرو

سيبويه،961لمغنياشواهد

1/53،3/2272

2204/لخزانةا

3/576/1411،سيبويهالخزانةعنمةبناللهعبد

2/316[سيبويه

مقالرانظر.قائللهايعرفلاالتي(سيبريهكتابفي)الخمسينالابياتمنانهاأي(1)

بدمشقالعربيةاللغةمجمعمجلةفي"الخمسينالابيات"أسطورةالتوابعبدرمضان

م(.1)94:2749مج

]المؤلف[.الخيلكتابفيعبيدةأبوقالهالانصار.منلرجلانهالراجحو)2(
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قشيب

لايخيب

مغلوب

ابلغرا

لسغابا

ابلغرا

بابذ

لرغابا

لوطابا

ثياب

لسرابا

بواصاأما

بولكذا

يبقر

للغوبالاإ

)1("

"مجزوء

"

)2(

و]فر

"

"

"؟)4(

"

"

4016/الخزانةالابرصبنعبيد

39لمغني1شواهدعبيد

العينى4،35650،5/الخزانة-)3( رلطه

/1593

1/021الخزانةالصلتأبيبنأمية

2/791لخزانةامعروفبنامميت

2/304الخزانةالابرصبنعبيد

3286/الخزانةالصلتابيبنامية

3523/لخزانةا

4/186لخزانةاالقيسامرؤ

4/554لخزانةا

216/الشجريابنالمتنبي

،1/5الشجريابن،4/06العيني)5(كلدةبنالحارث

سيبويه86،32/2،334،

1/54،66

العيني،2،3364/29/لخزانةابحتريرجل

،602لمغنىشواهد،2017/

[2491/مع1

فعولن.فاعلنمستفعلن=البسيطمخلعمنالبيت(1)

البسيط.مخلعمنهو)2(

]المؤلف[.الكلبذيعمروأخت)3(

ناقص.المصدرفيالميتلانهعاالاستفهامعلامتالمولفوضح4()

]المؤلف[.غيرهماوجرير،او،سلمةبنغيلانأو)5(



المشيبركنياذ

يجيببكنتيئ

المشيبفعلبما

الخطوبأدناهدون

قريبفرجك!

قريبلناظره

القوافيعوينس

العتاهيةابو

1)الطاليرعلانبنجابر

تخيبلاأنها

أعجبالقضيةتلكعلى

بولاذاككانان

اتجنب

غيب

الثعلبالطريق

احمر)2(بنهنيكامل

دبلالأبيبنسليمان

طرفة

جؤيةبنساعدة

المؤلف[1.الارتبنلإياسونسب(1)

لمؤلف[11.ولغيرهضمرةبنلضمرةونسب)2(

خطأ.993،الاصلفي)3(

41

388/لخزانةا

2/922مع

1/122م،2/522لعينيا

لمغنياهدشوا،3765/لخزانةا(

[1/79مع]،2/091م،23

،2/481لعينيا،4/18لخزانةا

م،69،251لمغنياهدشوا

1/478سيبويه،2/341

،2/61مع،4/141لخزانةا

721لمغنياهدشوا

لعينيا،1/142لخزانةا

هدشوا،(جاا)ق،3(33)2/9

،1/161سيبويه11،3لمغنيا

[2/891مع]،253

1/942انةلخزا

1/714لخزانةا

،2/445لعينيا،1/474لخزانةا

،5لمغنياهدشوا،(خشبانلاا)ق

الشجريابن،2421/م992،



يتلفبمضاعفا

يتقلب

جدبواوجاع

المذهب

الطحلببجانبيه

يعضبوا

يتذبذب

احجبلادحلتها

قريبوالممات

لمكذوبا

رطيبالرياح

شبوا

ياكعب

الرحبودونه

"

"

"

"أحذمضمر

سيبويه،(قأد)ل،1/24،2/842

،1/961مع]،1/61،901

2/501]

بنا،3651/،1/515انةلخزارسلفواازيد

مع]،1/761،2/723الشجري

1/102]

2/46لخزانةا

1/33مع

2/001لخزانةا(1)لزياتا

حفأ()ل

1/964سيبويه،4/013لخزانةا(2الضرد4)بنأسم!أبو

216لمغنياهدشو

3191/العيني

1/274لخزانةالعبدسحيم

427/لخزانةا

)فيا(للقيطبننافع

الشجريابن،4/414لخزانةا

1/357

1/534العينيكعببنذويب

]المولف[.الزياتالملكعبدبنمحمد(1)

]المولف[..للفرزدقبعضهمونسبه،عفيفبنلعدهوفيل)2(



(1الاسبلإ)لونكمن

والتقليبعليه

الاشنبوقوك

مرحب

الطالبوالاله

الغالبليس

الاقارب

الضبابيكشف

لاركابا

عجيب

لعرابا

كعب

قلبشهم

ينبوكهام

الكتابو

والحسب

مطلبلهن*

وتنسكب

رجز

رمل

مشطورس

منسرح

(2)سديأ

تميمبنيبعض

اليهوديمرحب

حبيببننفيل

النجمبو

رؤبة

لأغلبا

لمتنبيا

مالكبنكعب

2/1282/215،معم

3/064العيني

لمغنياشواهد4/01،3العيني

[2913/]مع66،2

2425/لخزانةا

لمغنياشواهد،4/231العيني

[2091/]مع،042

1/704لخزانةا

،4/203العيني،1/214لخزانةا

1/552،723سيبويه

2143/لخزانةا

1/333لخزانةا

1/515العيني،1/671لخزانةا

2525/الخزانة

[2413/]مع،3577/العيني

11لمغنياشواهدذويبأبو

1/55الخزانةالحكميزيدبن

شواهدالمغني3/!26،الخزانةالرقياتقيسابن

،2622/الشجريابن،112

295/سيبويه

بينهما.فجمعت،موضعينفيالمولفذكره(1)

]المولف[.نويفعبننااو،لقيطبننافعاو،الجميحوهو:)2(
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أربمنكم

المريب

خطيبوانت

غضوبهند

لجبوبواالصدىإلا

بوافاجائمادا

مذنب

يغضبوا

بولكذا

الكلابنبحتهما

برمتقا

شبرمةابن

(1القدوس)عبدبنصالح

ء)2(

لي

الطفيلابو

خريمبنأيمن

-به-

صاحبهجاع

أقاربه

جانبه

يقاربهابوه

ربهاحا

لبهطاأنا*

ربهقاأالسليط*

طويل

"

المؤلف[1.إياسبنمطيعاو(1)

لمؤلف[ا1.الكلحبةأو)2(

النشناشأبو

اسدي

الفرزدق

44

243/مع

2/824لخزانةا

،3743/لعينيا،4/582لخزانةا

[2/14مع]،542لمغنياهدشوا

[1/501مع]،2/981لعينيا

[1/491مع]،3501/لعينيا

لمغنياهدشوا،3952/لعينيا

[2/02مع]،692

2/29لخزانةا

3665/لخزانةا

311/لخزانةا

سبيل(إ)ق

1/178لخزانةا

1/681انةلخزا

1/272لخزانةا

141/عنخش

1،593،2/348/الخزانة

،]386[،3/392،334/4،554

]لمغنيشواهد2،556/العيني



مذاهبه

اقاربه

وغاربهسنام

صاحبهباثنين

ثعالبه

ئبهواذ

طبهخاأوك!

(2)عبهملاوك!

ثاقبهلجزعا

كواكبه

كاذبه

شاريهالمسحعلى

مضاربهتخنهلم

صاحبهمات

صاحبهيغلب

جوانبهالسرير

عواقبه

كاملدابه

ل،1/133الشجريابن،992

1/236،1/418سيبويه)شنأ(،

1458/الخزانةبنجعيلالتغليعمير

2602/لخزانةا

3373/لعينيا،2/722لخزانةا(1)حسانبنالرحمنعبد

2/953لخزانةا

)أطرقا(ق،3882/لخزانةاالمغيرةبنأميةبناللهعبد

،2/671لعينيا،3592/لخزانةاالرمةذو

الشجريابن01،2المغنيشواهد

2235/سيبويه2،93/

1/567العيني،3426/الخزانةالطمحانبو

3685/لخزانةا

133[1/]مع2/893،العينيالاعرفبنفرعان

171،245،لمغني1شواهدحريبننهشل

3/334العيني

1/62مع

922لمغني1شواهدالمتمنية

301شواهدالمغنيالمتلمس

399/الخزانةزيدبنعمروبننفيل

لمؤلف[]ا.الكلابيالغمربوأو(1)

بينهما.فجمعت.مرتينالقافيةهذهالمولفذكر)2(

45



كذبه

كئيرصخبه

أضربهلم

صاحبهبنام

جانبهالليان

ركائبهصخة

حبهلا

تنتابه

اربابه

غرابهاببينإلا

نابها

]إهابها

انسكابها

غرابهاإلا

صوابهااو

رجز

مشطورس

طويل

النكثبنبشير

الاعجمزلاد

سعدي،يماني

311/انةلخزا

2/822سيبويه

،2/872سيبويه،2/432مع

[2/432مع1

،4/3لعينيا،4/601لخزانةا-

،1/3مع2481،1/الشجريابن

/2531]

2024/سيبويه

3367/الخزانة

1/053العيني،1/168الخزانة

-با-

،20،14،3/705613/الخزانةالرياحيالاخوص

سيبويه592،لمغنيشواهد

1/،83541،418

1،333/العيني251،4/الخزانةلقيطبنمغلس

،98/2102،/1الشجريابن

1/384سيبويه

[1/142سيبويهدارمي

4536/الخزانةالفرزدق

)خطا(ل
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عابهاالحقيعرف

طلابهاارشد

شهابهاونعم

خطيبها

ذيبها

وشبوبهاكومهاك!

منيبها

عيوبهاباد

حسيبهاانتثم

حبيبهاعين

حبيبهاعنهاكاب

كثيبهاقفرا

ربيبهاالسماة

كواكبها1

متوبعد

منسرح

رجز

مكبوتا

الجلاح.بناحيحةأو(1)

ذويبابو

سحبان

نميري

لفرزدقا

لمجنونا

نصيب

الكلابيالقتال

العنبري

(1)زيدبنعدي

-ت-

النجم[أبو1

-ت-

المتنبي

47

243لمغنياشواهد،1/69مع

،9لمغنياشواهد،2/761مع

4/11العيني

1/531،4/64،3114لخزانةا

4/23لخزانةا

الشجريابن،4/654لخزانةا

1/522سيبويه283،،1/501

2/912مع،4/395لخزانةا

1/537لعينيا

1274/[لشجريابن

(البردان)اجلى،ق

1،492/2144/سيبويه

361[1/سيبويه،218/الخزانة

لعينيا،3871/،2/841لخزانةا

[2/412،532مع]،4/955

1/383لخزانةا



أنتايا

ِ،،

وكععتاخضتها

شملتاشملتها

مشطورس

خفيف

متقارب

،4/232لعينيا،1/982لخزانةادارةابن

[1/151]مع2،97/الشجريابن

272/مع

الشجريابن،2232/مع

/2651(1)

-ت-

374/لخزانةا-طويللخفتا

[503]،1/442سيبويه-"استقلت

الشجريابن1/5،34لخزانةاالزيبر)2(بناللهعبد"جلتهيلإن

1/363

العيني1،422/4،332/الخزانةبنمعديكربعمرو"بلرتفاز

ل،431المغنيشواهد،2436/جرت

[1/931]مع)درا(،

281/لخزانةاالشنفرى"المصوت

2/931لخزانةالحطيئةا"وصرت

2173/الخزانةمحكانبنمرة"اشمعلت

،2،3764/1،7328/لخزانةاكثير"فشلت

شواهد،2804،4/402/العينيوتخلت

ابن،52،275،282لمغنيا

،1/94،181،651الشجري

1/512سيبويه(،)سول،249م

.(1/671)"الاعرابصعاعةسز"وانظر.فيهالبيتأجدلم(1)

166(.)1/اللالي""سمطفينسبتهفيالخلافانطر)2(
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شفت

صمتثماستعجمت

فادهامت

حلت

لكلت

علت

أوارة

أقلتأو

سلتحين

مزتالطيرإذا

التيمن

هامتيالمصبح

تيلابيا

العيراتفبرقة

الغفلات

العبراتمظهرعن

شيراتمن

ق،2/491مع،4/741لخزانةا

(بليونبا)

2/032مع

349/لخزانةابثينة

يلياء(إ)ق

349/لخزانةاجميل

وريشلم(،رة1أو)قزهير

1/094سيبويه،4/674لخزانةا(1()05)

2/26م،632لمغنياهدشواالفرزدق

[1/815لعينيا]1/2،7معطائي

2165/الشجريابنالاعشى

279/مع

1/103لخزانةاالبسوس

(العيرات)برقةقالقيسامرؤ

،2136/العيني،2301/لخزانةا

76072،لمغنياشواهد

1/521مع

4/985لعينيا(2البكلأدي[)جعيثنة1

القعيني.علاقبنمليحلىا(941)2/"سيبويهأبيات"شرحفيالسيرافيابننسبه(1)

834(.)2/"اللالي"سمطانظر)2(
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منكسراتكبادبا

(1)لملفاتا

لعلاتلاداو

اراةلمدا

لصلاةا

تيأذااجتنبوا

الكماة

صنيبعات

لتزهاببا

حاميات

هناتجوارهمفي

مسابعات1

يسياتقرو

حنتهناولات

أجنت

وافر

كامل

1/83مع-

لمغنياشواهد،3914/العيني

216/مع،881

1/172سيبويه

1/282لخزانةابيلخطاا

1/184لخزانةاجرير

1/99مع،2/841لخزانةا

2/114لخزانةا

2/205لخزانةاحنشبو

الشجريابن232،لمغني1شواهدالبارقيسراقة

1/056العينيأبوعطاءالسندي

283/الشجريابن

36[2/ش

العيني048،.2156/الخزانة)2(نضلةبنحجل

،131المغنيشواهد،1/184

[1/99]مع

مصادرهما.بينفجمعت،موضعينفيالشيخذكره(1)

المؤلف[1هجعيلبنشبيبأو)2(

05



فانهلت

والتي

خلتي

فملت

رتدتفا

وأغدت]

لمتنبتا

لتيواللتياواكو

تردت

مدت

هنتولاتهنت

فيبيت

بتيفهذا

رجز

سريع

مشطورس

للاتي1و

تيمولا

خطا.،054:الاصلفي(1)

3،377/،2،371065/لخزانةاالضميرشةبنسلمي

،1/35مع،4/245(،1)004

،43[،52]/1الشجريابن

121،/296

3/97الخزانةحرقوصبنكاثبة

368[/1سيبويهالمازنيدجاجةعنزبن

المجاج

د1دوبياابن

رؤبة

51

بنا،2/661م،2/955لخزانةا

ل،[52]،1/42يلشجرا

1/637،2/041سيبويه،(جشأ)

3805/نةالخزا

1/221سيبويه]،4/51لخزانةا

[نثرا

1/52مع

1/612لخزانةا

الشجريابن،1/561العيني

]مع1/58،2سيبويه2،255/

1/،78/284]

]ابن،2053،955/الخزانة

[1/42الشجري

3804/لخزانةا



لموماةبا

تيحاجامن

عفرنياتي

هيات

المصيبات

الموتعلى

بالشهوات

الطلحات

الغفلاتفوادكعن

القصراتالد

قلاتلناا

تيحسرا

علاته

وشقوته

امتهخيارمن

زمرتهفي

وميقاته

طلحاته

"

"

منسرح

خفيف

"

كامل

رجز

سريع

برمتقا

3925/لخزانةا

2/611سيبويه

1/124العيني-

3562/لخزانةالجمحي[ادهبل]أبو

184المغنيشواهدذريحبنقيس

1/441الخزانةشهواتموسى

2،251/3،293/الخزانةالرقياتقيسابن

162[2/]مع4،145/

171[1/]مع3،126/العيني

)افيق(قدوادبو

3811/لخزانةالوراقاسعد

-ته-

زهيرالبهاء

[طارقبن]نفيبع

مخشريلزا

لبحتريا

52

1/723لخزانةا

،4/884لعينيا،3501/انةلخزا

[2/402مع]

1/75مع

3711/لخزانةا

3493/لخزانةا



تهاوجنامجلوة

حدانداتها

نعاتها

تهالاود

تهازفرا

صيت

فعميتكاذبا

أموات

لحبطاتا

لحجراتا

لاتشما

كامل

رجز

طويل

مديلى

-تفا-

حمر[]الأ

(1)أسدي

-ت-

الاخطل

حميد

البسوس

الفرزدق

حبطي

الأبرشجذيمة

الطلأليبنكثيررويشدبسيطالصوتهذهما

)بالحالحابن)أوعمر(لعميرالعينيونسبه)1(

[.]المؤلف

خطاه،174:الأصلفي)2(
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2134/مع

1/101لخزانةا

،3835/لعينيا،3784/لخزانةا

[2/531مع]،(رأد)ل

هد1شو،(2)4/693،715لعينيا

551لمغنيا

4/485لخزانةا

21لمغنياهدشوا

1/103لخزانةا

4/282لخزانةا

4/282لخزانةا

،3443/لعينيا،4/765لخزانةا

،431لمغنياهدشوا،4/823

الشجريابن،1/021م،542

]مع،2531/سيبويه،2432/

/214،99]

2612/مع،2671/لخزانةا

.البغداديوتعقبه،التيمي(المهملةء



ملفاتيوما

ميآتإياي

يجياتضر

قتلت

الأساة

تبيت

تيتما

)1(مقبلابن

الرهيعلأسداوافر

قعاسبنلعمرونسب

قعاسبنعمرو

الطائيالفحلبنسنان

وقيتمامئل

مقيتلحساباعلى

ودعيتمنشورة

الميتالغراب

واستقيت

رؤبة

اللسموا

مشظورس

]المؤلف[.شنبلابوبل:وقيل(1)

خطا.،52:الاصلفي2()

54

13[10/مع2،3761/العمني

1/26لخزانةا

،4/155لعينيا،2/538لخزانةا

33[/1مع1

،1/954،2/211،651لخزانةا

،2/663لعينيا،4/774

77،لمغنياهدشوا325،3/

1/953سيبويه،2/451م،912

،3341/،1/954لخزانةا

،77لمغنياهدشوا،4/904

1/213سيبويه

،1/634لعيتيا،2/115نةالخزا

]مع260،3/الشجريابن

1/95]

2052/سيبويه

2001/مع332،/4العيني

)2(1/521الشجريابن



دنوتاوحوقلت

الموتالرجال

سليتما

غنيتل!ان

ليتشيئا

فاشتريت

دببت

لحيته

داجيته

تهاعبرا

فتياتهابه

محروث

لثلاثا

اثلكرا

برمتقا

طويل

منهوكرجز

بسيط

وافر

كامل

خطا.،186:الاصلفي(1)

رؤبة

رؤبة؟

لأخقشا

يرمه--

مفرغبنيزيلى

-بما-

الأعشى

3573/العيني

)خطا(ل،1/913الشجريابن

لمغنياشواهد،2425/العيني

[2222/،1/602أمع،277

4/094لخزانةا

2/312لخزانةا

(1أب)بل

2/176)1(سيبويه

601لمغنياشواهد

-ث-

1264/الخزانة

--ث

4405/الخزانةالنهشليمحبوب

[1201/]مع4،98/الخزانة

3912/الخزانةجرير
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لحارثانعم

بالفرج

رجز

رجز

الفلج

حختج

الهوج

دبيج

سيهوج

مفلجا

باخجاونارا

تاخجا

الخمجا

جاجالدا

لنشيجاا

مشطورس

بسيط

وافر

]المولف[الحر.بناللهعبيداو)1(

-ث-

1/152مع

-ج-

المغنيشواهد،4951/الخزانة[الجعديالنابغة1

411

4/016الخزانةالجعديالنابغة

،1/551]مع4/0،57العينياليمانيينبعض

/2412]

3892/الخزانة

،2452/الشجريابن،1/91مع

[1/91مع1

-جا-

1/557الخزانةعميرةبنرشمبان

،2661/مح30،66/الخزانة)1(الحطيئة

1/644سيبويه

3663/الخزانةالشمردل

)فبا(ل،4/684لخزانةاساعدة

4/673لخزانةا

2/931/365،العينيالخزانةنوفلبنورقة
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دجاالليلاذا

يرندجا

تولجاضعواتمن

شجا

جا

أنهجا

واجا

المرتجى

جيجايقول

الفروجا

المفرج

اليرندجك!

مخدج

لمتولجبا

لمخارجاقصد

حجاج

الهاجيالكاتب

دراج

الساجمن1

الفراردجأصوات

رجز

سريع

مشطورس

بسيط

166،المغنيشواهد2/26،معكاهلبيبنسويد

2547/الخزانة

275/الشجريابنجرير[1

العيني،1/9،34/574لخزانةاالعجاج

،682لمغنياشواهد،1/62

[2/992]سيبويه

(ا)أجلالنجمأبو

1/441لخزانةاالسلمياشجع

(ااج)جل

-ج-

العبدسحيم

الشماخ

المتمنية

وجزةأبو

لرمة1ذو

57

1/472لخزانةا

،1/76مع،1/074لخزانةا

232،/1الشجريابن،212/

1/454سيبويه

[21131/،1/133مع

2801/لخزانةا

أوطاس()انشاج،ق

3443/لخزانةا

[1/08سيبويه

)ظما(،ل،2911،052/لخزانةا

1/29،59،2347سيبويه



محلوج

السراج

واجي*بالقهر

داجيالغمرات

لارناجا

التشحاج

الحجاج

الحجاج

وعجاج

المحتاجضلهماح

الأوداجمقطع

الحشرجماء

حارج

ارجدو

فجلكناا

لجلمحاا

لجمالدا

خارجمنيغلق

منهجعلى

الهودج

وافر

كامل

رجز

سريع

مشطورس

2/423لخزانةا

2/082لخزانةالأقيشرا

2071/سيبويه2،34/معحسانبنالرحمنعبد

ميادةابن

جرير

،4/253لعينيا،1/67لخزانةا

2/71سيبويه

2/241،652لخزانةا

3243/،2/653انةلخزاجحدر

3/946العيني-

1/243الشجريابن

المغنيشواهد3،927/العتني)1(جميل

4،173/العيني2،174/الخزانةعمروبنجندب

2167/الشجريابن

3/457العينيالطهويجندلابو

العرجي

3343/لخزانةا

[1/86مع]

لمغنياشواهد،2/924لخزانةا

571

]المولف[.الطائياوسبنعبيدأوعمر،أو(1)

58



بوعلجو

داجي

الخلنجعساسفي

أعوج

مزلج

تخلج

هيوج

نئيج

خروجالزجاج

فاعيجبهأروى

خروجالقيامعجلى

وحجيحعندهتجر

هيوجلعزاءا

لججواآثارهمفي

دحارلج

الشروج

لمخرجا

دموج

بسيط

وافر

كامل

خفيف

دمنةأبو

الرقياتقيسابن

--ج

دهبلأبو

الجعدي

ذؤيبأبو
عيالرا

الرواغبنمرة

[الجعدي]النابغة

حرامبنالداخل

العباسبنابراهيم

95

2/288سيبويه،4/585لعينيا

1/373لخزانةا

212لمغنياهدشوا

4/97انةلخزا

(أهوبد)ق

،3942/لعينيا،3391/لخزانةا

لمغنياهدشوا،282،4/324

الشجريابن21،2/م،901

1/65سيبويه20،27/

3474/الخزانة

3671/العيني

3536/العيني

4573/العيني

2/28سيبويه

3841/لخزانةا

2/545لخزانةا

1/48لخزانةا



فانتزح

سمحمن

جحاجح

جوانج

برحكان!ان

صباحا

يحاالسر

شيحاواجدز

فأستريحالحجازبا

محاور

كامل

-ح-

1382/الخزانةالمتنبييهجوالضبي

1/382لخزانةاالمتنبي

ق،243/،1112/الخزانةالصلتأبيبنأمية

لاواشج()ا

2791/الخزانةالنطاحبنبكر

331/لخزانةادو]دأبو

حا--

4994/العيني3،6/الخزانةسنانبنجذعوافر

لمغنىاهد1شو،1/711لخزانةا(1)ريعيبنمضرس

2،72/الشجريابن،402

2192/،1/9سيبويه

4/195العيني،4/204لخزانةادا

،4/093لعينيا،3006/لخزانةاحبناءبنالمغيرةلىإنسبلا

الشجريابن،961المغنيشواهد

،1/423،484سيبويه927،/1

[1/1،5/2،701،09]مع

،46/،1/0،23005لخزانةا-]مجزوء[كامل

ش21،32/الشجريابن

1/703

]المولف[.الطثريةبنليزيدونسب(1)

06



جانحاللصبابة

حااحرأ

حالصباا

رجز

مشطورس

فنستريحاسليمانلىإ

مكسوحاتحسبه

المستيحاقتلوا

]طليحا

"

متقارب

سريعنافحهأردانهامن

باروح

رزحن1ماوعند

طويل

هدشوا،1/021،4/143لعينيا

[2/99مع]،852لمغنيا

،2/512لعينيا،4/09انةلخزارؤبة

[1/501مع]،1/784سيبويه

283/الشجريابن[]الفرزدق

،1/427العيني260،5/الخزانة)1(الأعلمحربأبو

،1/36]مع،128لمغنياشواهد

(،شبخالأا)ق387،/4العينيالنجمبو

،1/851مع،1/124سيبويه]

2/7]

1/564سيبويه2([)"]

1/551لخزانةا

1/238[سيبويهالهذليذويبأبو

-حه-

2/64،241مع

-خ-

الطرماح

الوردبنعروة

1/173لخزانةا

2/741مع

]المؤلف[.الاخيليةولليلىلرؤبةونسب،العقيلي(1)

)طوح(."البلاغة"اساسفيكما)2(
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الفوادحالخطوب

برائحولست

لجوانحافوق

رامج

لجوانحاسليم

بالقوادح

لجوانحواالكلى

المتتاوح)2(

]السوانح

سلاحبغير

قروح

رماح

إصلاح

ناحيعلىإلا

الاضاحي

والصلاحقتليبين

بسيط

وافر

4/166العيني-

الشجريابن69،المغنيشواهدالطمحان)1(ابو

1/،276،286003

1/111لخزانةامقبلابن

1/421مع،289/لخزانةا

شواهد،29،37/339/لخزانةاجميل

52لمغنيا

المغنيشواهد87،/4لخزانةاالسنبسيبنروا!لسام

152

توبة

الرمةذو

الدارميمسكين

الدمينةابن

حجربناوس

حيانبنمالك

الاخطل

جميل

022لمغنياشواهد

[244/،1/172سيبويه

،4/503العيني،1/564لخزانةا

،1/641]مع،1/921سيبويه

/2851]

3065/لخزانةا

1/67لخزانةا

1/023لخزانةا

2143/الشجريابن

1/122لخزانةا

2902/مع،347/لخزانةا

لمؤلف[ا].هدبةأو(1)

[.لمؤلف1.مكسورةاخربياتوفيها[،القافيةمضمومة]الحائيةتوبةقصيدةمن2()
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احبمنتز

جناحيوهم

راحبطون

بمستباجك!

شراحيقوميلىإ

رواحأوغدومن

يحيتستراو

ومضزح

للأبطح

ئحذباو

قحلا

كامل

صالح

لمولف[ا].لصلتانا:وقيل(1)

الشجريابن3،378/الخزانة

1/221،12،2/2158

282،المغنيشواهد،1/58معليهذ

2803/الشجريابن

،1/411العيني،4805/لخزانةاجرير

،51،64لمغنياشواهد4/5،7

ابن،2061،961/م792،20،3

،781562[،،1/5الشجري

1/54،66سيبويه6،32

المغنيشواهد385،/1العينيالحارثيمخرم-نريدبن

63[/1]مع،2173/م261،

803المغنيشواهد

،4/514العيني،1/234الخزانةالاطنابةابن

)جشا(ل،861لمغنياشواهد

01لمغنياشواهدذويببو

1/237لخزانةاالرياحيوضامبنمسعود

،1/501،141،4/291لخزانةا(1لاعجم)ازياد

الشجريابن،2205/العيني

1/54،40،3/2176

419/الخزانة
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احقلىبغيركلأ

صحاج*

سرداح

ضاحي

الرزاح

الرماح

الشح

لسماح1و

النفاجالفتى

بالبطاح

تسفح

*يمصح

حوافترو*

متيح

مبرحسوام

اكدح

مع،3831/،2/392انةلخزاميادةابن

1/722سيبويه،1/971

2513/الخزانةالأجحمبنتفاطمة

2792/العيني،3955/الخزانةمعن[بن1]لقاسممجزوء[1"

العيني،4/174،452لخزانةالبيدمشطورس

لمغنياشواهد،4/584،664

[1/511]مع،282

4/33لخزانةا-)"

،4/682العيني،1/692لخزانةا(05)(1"

[1/651]مع1/91،3سيبويه

3458/الخزانةاللاحقيابان

--ح

1/023الخزانة-طويل

1/191سيبويه،2951/الخزانةالراعي

حاتمبنالسري

مقبلابن

الخرجاء(برقة،)الاحاسنق

،280،34/662/لخزانةا

[2151/مع3761،/1سيبويه

الخفيف.بحرمنالبيتان(1)
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يبرح

يتبطح

اروجفللموت

وأنجح

تضيح

يقرحبثنة

مبرحشوق

أملحالظعينة

المسارحتستمعهلم

وصفائججندل

صالحالعينبه

بائجأنت

مادحفيهله

فارحموتلببعد

الطوائجتطيح

صا2

المولف[].حريبننهشلأو(1)

الرمةذو

العودجران

جميل

طائي

جرير

توبة

عنترة

السلمياشجع

،4/47،262،324لخزانةا

702لمغنياهدشوا،435

،1/294لعينيا،4/891لخزانةا

1/93الشجريابن)الاشاقر(،ق

303لمغنياشواهد

3378/العيني

4/25العيني

275/مع

لمغنياشواهد،4/534العيني

[208/أمع،102،022

الشجريابن،1/478العيني

1/7

3574/العيني،1/431الخزانة

لعينيا،3344/،1/741لخزانةا(1)نهيلببنالحارث

سيبويه،2/631م،2/454

بم،1/541،831،1991

1/241]

1/194لخزانةادريد؟ابن
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قادحلحزنا

ناصجبكرمان

نازح

محلقواا

رحفاصا

روائححمول

صوالح

ونوائح

الدوالح

طلائح

جامح

قادحالزندفتل

نوفل؟بنورقة

جرير

عقيلبنعمارة

الخيلزيد

العقيليالقحيف

أوسبنمعن

البعيث

مقبلابن

ذابح

نابح1

وتراوح

الفسائح

جنوحو]لجبال

جنوحللخلاف

لرمةاذو

مذعوربنمصاد

الذبيانيالنابغة

واخر،بيتوهناك81"./1"مع:الاصلفيبعده(1)

66

(1)2/04لخزانةا

،3302/،2/004لخزانةا

103لمغني]هدشوا

2/794لخزانةا

(انمدإ)ق

3811/لخزانةا

(وقأ)ق

لمغنياهد1شو،3852/لخزانةا

[1/4.2مع732،1

3695/لخزانةا

1/764سيبويه،()زنال

هدشوا،4/64،432لخزانةا

[2/012مع782،1لمغنيا

4/164لخزانةا

[1/152سيبويه

1/971مع

3782/303،/1لخزانةا

283لمغنياهدشوا

حذفته.ا



سبوح

وتروجتغتديقد

تنوحففيم

فتريح

مرحوا

وافضاحينع

الريح

مذبوج

مصبوح

السوح
لريحا

لروحوا

بيحلرباا

براح

لنبوحا

صحبحذإ

بسيط

وافر

ذويب؟أبو

الابرصبنعبيد

كبيرأبو

محلمبنعوف

المتنخل

ذؤيببو

ربيعةبيبنعمر

ذؤيبأبو

)1(ذؤيبأبو

نبيتي

دهبلأبو

ذؤيبأبو

ادملىإمعزو

]المولف[.نبيتيورجللحاتمونسب(1)
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،4/715لعينيا،2/3انةلخزا

1/463سيبويه

53لمغنياهدشوا

278لمغنياهدشوا

972لمغنياهدشوا

2/713انةلخزا

2/603سيبويه

1/042لخزانةا

1/105انةلخزا

،2/301،212،243لخزانةا

هدشوا،2/863لعينيا،4/524

،1/61الشجريابن72،المغني

1/356سيبويه25،31/

2165/الخزانة

)الأنقور(ق

1/035لخزانةا

،3741،175/،2/694لخزانةا

لمغنياهدشوا،2/161لعينيا

29

الشجريابن،4/565الخزانة

[2902/]مع384،/1



يصيحصرد

الصالح

الذبج

قزحقوسه

صحاحوالقلوب

لابراح3

المراح3

فاستراحوا

صحاح]ذود

ببربخا

أخا

طبا!

السنخ

167لمغنياشواهد-

،1/7العيني337،/1لخزانةالبيدكامل

75لمغنياشواهد

3178/لخزانةاعبدلابن

2/402[4/947،]معالعينيسليكبنشقيق

4/474العيني-

،1.223،303/24/الخزانة)1(مالكبنسعد]مجزوء["

شواهد،2051/العيني[،09]

،891،802،522لمغنيا

1،275/الشجريابن،2168/م

.282،323/2،83422،

28،354366،/1سيبويه

2/141[سيبويهالخطيمبنقيسخفيف

-خ-

)بربخ(ق-طوبر

3301/الخزانةللعجاج)2(نسبمشطورس

بسيط

مشطورس

-خ-

3184/لخزانةاطرفة

4/533لخزانةا

]المؤلف[عباد.بنللحارثونسب.ضبيعةابن(1)

[.]المؤلف.لاعرابيةهووانما2()
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بسيطأخ

رجز(مستصرخ)1لا]حين

الصمد

بجادسحق

لتالد

المعتمد

وكبدقلببين

ولدمن

نقدوالفرس

تودممن

كلدبنفضال

والحسد1

إقنادبقول

انجادبقول

طويل

مجزوءبسيط

كامل

رجز

"منهوك

رمل

مشطورس

-خ-

الخطابي

روبة

1/283لخزانةا

الشجريابن357،/1سيبويه

1/282]

-د-

4905/الخزانةنضلةبنمعبدهندبنت

2602/الشجريابن]أبوماردالشيماني[)2(

359،34/843/لخزانةاسحبان

1/114لخزانةالحطيئةا

1/923سيبويه

1/025لخزانةا

592لمغنياهدشوالي[الهذالغي]صخر

365/الخزانةالرقيربيعة

298/الشجريابنحجر[بن1وس

[2671،681/سيبويه

1/367لخزانةا

4/905لخزانةا

منقطعتينمنمركبرر،بيتشطركانه"براحولامستصرخلا"حين:سيبويهكتابفي(1)

الرجز:مناولهما27(،1/0)"القرآنني"معافيلزجاج1ذكرهما،بيتين

مستصرخلاحينلجحيمابيالطتختحشأنلولاوالله

الكامل:مجزوءمنلثاني1و

براحلاقيسبن1فأنانيرانهاعنفرمن

23(./1)"لياللآ"سمطانظر)2(
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بالاكبادالكشى

لجارود]ا

يددا

جمدقد

نقدا

مردا

فردا

اسداحراسناإن

جلدا

بدابهتقري

المسهدا

محمدا

فاعبداواللهك!

"

"

متقارب

"

طويل

1/135الشجريابن

[1/313سيبويهحرمازي

1/388الخزانةالمتنبي

1/388لخزانةاالثباتأبيبنمحمدأبو

-دا-

القشيريالصمة

بيربعة(بن)عمر

معاذبنقيس

الأعشى

07

3388/لخزانةا

،1/071لعينيا،3114/انةلخزا

ق،253/الشجريابن

()أذرعات

3395/لخزانةا

المغنيشواهد4/49،2لخزانةا

[1/111]مع،54

المغنيشواهد4/1،33لخزانةا

141

33لمغنياشواهد

العيني،1/5،8534لخزانةا

شواهد357،62،34/04،3/

،691،042،472،572لمغنيا

الشجريابن،2651/م268،

1/،268،792،384/244،

،2941/]سيبويه64،2،268

،1/531،116،185مع

/259]



مخفدا

لمولداا

تجرداو

عودا

لمقيداالحمارا

اقودا

مصعدا

مصعدا

فتبددا

ليبعدا

فننهداتعانلو

منجدالك

معرداعنها

محمداقبل

مجدوسؤددا

وعيداوضخى

سعداو

لتجمدا

عرداثمت

لمؤلف[ا].تمحااو(1)

1/936العيني،1/591لخزانةا(1يعفر)بنحطائط

الشجريابن،3952/الخزانةالأخطل

1/08

،242/العيني،457/الخزانةالفرزدق

،2951/م،237لمغنياشواهد

]مع214،2/الشجريابن

1/،87221]

237المغنيشواهدجرير

4/153لخزانةا

4/191لخزانةا

4/417لخزانةاالطثريةابن

4/484لخزانةاالطهوي

4/314،564العيني

[1/48مع]،2/71العيني

2/183لعينيا

1/211الشجريابن

269/م

643[،1]1/65الشجريابنالمتنبي

3703/العينيالرمةذو

3181/العينيالاحنف[بن]العباس

2/531مع

71



غداأواليوممن

تقدداحتى

]مرفدا[

عهوداالذاكرات

لداوا

جامداعطائيعن

قعدا

رشد!

عددامنوالاثرون

أبدا

أحدابهم

الشردا

الجلدايلعج

غداالظاعنين

احداتشعرالا

.011:الاصلفي(1

1/35،015،86،992،سيبويهجعيالبنكعب

353

]مع،832لمغنياشواهد

1/821]

216/لخزانةاالاعشى

الشجري]ابن،1/48مع

1/262]

1/531الخزانةاللعين

2412/لخزانةامفرغابن

،1/07مع،2/845لخزانةا

الشجريابن53،2المغنيشواهد

[1/07]مع22،31/

374/الخزانة

2591/العينيوجزةأبو

مع017،182)1(،3/الخزانةربعبنمنافعبد

)انف(،214،ق174/2[،]1/

358/2،928،/1الشجريابن

ا(ب)جل

3/443الخزانةجرير

4،038/العيني3/955،الخزانة

2102/م37،المغنيشواهد
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وردافما

نكدا

غداالرحيل

عبدا

عضداولا

موجوداليسما

اودأوا

اجود

امحسود

المجهود

اودمجد

حمدا

ادلجوااعمريا

زاداابيك

فر1و

خطا.62،:الاصلفي(1)

]المؤلف[.لحكمابنيزيداو2()

،4/552لعينيا،4/111لخزانةامةما

2051/الشجريابن

4186/الخزانةقطنةثابت

شواهد4،535،953/الخزانةربيعةأبيبنعمر

802المغني

55)1(/1الخزانةالمقفيالحكمبن-نريد

1/42مع

لمغنىاهدشوا،369/انةلخزا(2)ربيعةابيبنعمر

762

مقرومبنربيعة

جرير

73

ود(ا)ق

هدشوا،4/91،432انةلخزا

081لمغنيا

،2/013لعينيا4/0،33انةلخزا

[1/711مع]

821لمغنياهدشوا،2/71مع

2/593لخزانةا

لعينيا،2/632،4/801لخزانةا

،02لمغنياهدشوا،4/03،452

،1/703الشجريابن292،

[1/531]مع299،2/



عرادااوقردةبين

العبادا

لجياداوا

والوحيدا

الوليدا

لحديدااولا

]البعيدا[

سمودا

لوليداوا

جنود!

خلودالا

مجيد!

وفودابها

شريدا

وعناداهوىمجتنبا

يحصداان

السيدا

الامردايصلن

انقداببرقة

"

"

"

"

كامل

"

"

1/8)"لياللاسمط"وانظر(1)

2317/الشجريابن

سيبويه1،66/الشجريابنجزء[بن]شقيق

/1153

1/502الخزانةفلادبنالربيع

المغنيشواهد338،/1الخزانةلبيدبنت

1/61الشجريابن،57

،[431]1،343/2/الخزانة)1(هبيرةبنعقيبة

،492المغنيشواهد،4/564

34.352،375448،/1سيبويه

2417/العيني1،344/الخزانةالزبيربناللهعبد

2371/العيني240،5/الخزانةزهيربنخداش

سي!س(أ)قلقيسامروا

246/إلعيني4،78/الخزانةزهير[بن]خداش

284/مع،4/232لخزانةا

81لمغنياشواهدالخنساءالشريدوالد

3/663العينيرواحةبناللهعبد

1/491الشجريابن،2521/م

3413/لخزانةا

أنقد()برقةقالاعشى

.)14،914
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اودلدو

اعهودوثقاامو

وسجوداركعا

اودصد

تليداورقاطا

رعدا

زندا

لعداا

حفدا

محمدا

توسدا

اليلماكفأو

تمعدداإذا

اجلدا

العنداأطيقلا

عدداوخمسون

سيدالاا

لهدى]ذو

باردا

راشداتقدم

حامدالاإ

1/323الخزانةالابرصبنعبيد

،4411/العيني2،353/الخزانةجميل

[2951/]مع

4064/العينيكثير

4/186الخزانةقطنةثابت

4385/العيني

2/333الخزانةخلزةبنالحارث

4/488الخزانةعمروبنمعديكرب

372/الخزانةالتنيسيوكيعابن

2358/الخزانة

3121/لخزانةاالخزاعيسالمبنعمرو

،374،355،34/084/لخزانةا

[1/31مع]،(قبيسأبو)ق

،4/014لعينيا،3265/لخزانةاالعجاج

[22/،1/82مع]

ابن،2191/م،4/533لخزانةا

1/672الشجري

2/412مع

[2441/مع]،2/125العيني؟رؤبة

الرمة[ذو]

لنجم[اأبو]
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1/994لخزانةا

2/602لخزانةا



والقصائدالمجدالاإ

والداالاكرمين

وسوداكرما

قصيدا

يزيدا

عودا

كيداللذا

ملوداأ

لشهودااحضرواأ

وئيدا

زاداللقيامة

يزيدا

لبريداا

أمرداعشيرتهساد

مزادهبيا

مشطورس

متقارب

]مجزوء[كامل

ع.[لمؤلفا].لرؤبةأنهعوزعم(1)

لأغلبا

الكلبيالقطامي

(1لي)هذ

لزتاءا

مفرغابن

لقيسامروا

لخنساءا

5--د

لعيني.=

76

1/191مع

2/07مع

1/337لخزانةا

1/393لخزانةا

2/337لخزانةا

،2/894،994،4/475لخزانةا

،3846/،1/811لعينيا

،752لمغنياهدشوا4/4،33

2503/الشجريابن

،2484/العيني،3272/الخزانة

،1/21ش80،3المغنيشواهد

[1/141]مع

1/167مع

الشجربدابن،3537/الخزانة

1/78

3116/لخزانةا

1/942الشجريابن

،3864/لعينيا،2/152انةلخزا

[1/88ش]



بخالده

بواحده

جعدهأبا

الوالده

هادساو*

هادوازا

هادزا

أولادهاهموما

رجز

برمتقا

"

كامل

3532/لخزانةا

،1/951لعينيا،1/26لخزانةا

[1/61مع]

2/428الخزانةالابرصبنعبيد

المغنيشواهد،4163/الخزانةخو!ر)1(بنثتن

591

-ثا-

الرقاعبنعدي

]"[

،1/89،2/962لخزانةا

هدشوا،(لاحص)اق،4/074

2/62سيبويه،081لمغنيا

2/137لعينيا

هندوعن

بالزند

جلدي

المهدي

للودحفظ

عهدذيإفساد

الوجداعظمبل

4366/العيني72،/1الخزانةالقريعيثهبلبنثوسرطويل

1/051لخزانةا

1/915الخزانةغضينبنخفاف

1383/الخزانةالمتنبي

،2441/مع31،2/العيني

253المغنيشواهد

2453/العيني

]المؤلف[.الباهليعمروبنوسماكالابرص،بنوعبيد،الفزاري(1)
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لجهدوالخصاصةابادي

الخلدلىإسبيللا

عنديكانكم

المجدبرىفي

هندإلى

سعدابا

بالوجدتغريه

الخدمصغي

يديملكت

الزند

الكردعلى

غمدفي

بعديمثلا

غمدفي

الوجدمنليشفي

البعدمنخير

الثعد

لحمدواالسياثةوا!لواب

سعد

الوجدمنيستطاع

بعدي

دقلفرزا

ذؤلببوا

الفرخبنالعديل

الدمينةابن

بر)1(
لصيب

]المؤلف[.تولببنللنمرونسب(1)
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1/268الشجريابن

1/68مع

3061/العيني

المغنيشواهد،2994/العيني

692

125[332/1،]مع2/العيني

1/805العيني

1/252/103،معالعيني

1/251العيني

3/213العيني

2/38لخزانةا

(درأ)ل

لعينيا،2/02،3/3795لخزانةا

[1/04،2/5مع]،1/592

3895،4/26/لخزانةا

لمغنياهدشوا،2/164لخزانةا

541

384/لخزانةا

1/56مع

3542/لخزانةا

[1/331مع]2/5،38لعينيا

لمغنياهدشوا،3564/لخزانةا



ودي

عمد

وحدياكله

مفتديناأو*

مخلدي*

بمؤبد

ارفد*

]وازدد[*

بسيد

بإثمدلحسانا

أنجد

بقعدد

وغد

بمخلدليس

بحقلدولا

]المؤلف[.لحاتمونسب(1)

4/842لخزانةا

4/194لخزانةا

991المغنيشواهد)1(عاصمبنقيس

،1/57.505،655لخزانةاطرفة

/220،3/39،32184،415،

العيني،236،056،4/931

1/014،4/204،224،

،49المغنيشواهدثهمد(،)برقة

ابن،2571،172/م،561

،2268/،83111،/1الشجري

،1/428،424،524سيبويه

/2303

1/08الخزانةنخيلةأبو

592لمغنياشواهدحسان

24،32/،1/521لخزانةاالصمةبندريد

شواهد،2/121العيني،4/315

713لمغنيا

1/918لخزانةاالكلحبة

]مع912،00،3لمغنياشواهدزهير

2/82]
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الندي

أبعد

منجد

باسعديوما

توسد

أعودلمما

موقدخيرك!

نديعازب

لصرخد

غدفيكانما

محمدمن

يديإذاليإ

ليدبالاخذكا

يسدذ

غداواليومهامة

(1)غيرهاوعلقمة

النجاشي

1/563لخزانةا

2/501لخزانها

1/805[1/47،]العينيمع-

المغنيشواهد2،015/الخزانةربيعةابيبنعمر

الشجريابن011،41،3

1/023

،2،376/351،2662/الخزانةالحطيئة

المغنيشواهد،4943/العيني

66،/1الشجريابن،501،631

1/544سيبويه2،278/

2387/الخزانةالأخطل

،1/54،403الشجريابنالطرماج

[/2176]

المغنيشواهد،3112/الخزانةزنيمبنأنس

2151/م92،49،

غيرهأوكثثر

3702/انةلخزا

منشد(،برقةالخرجاء،)برقةق

سيبويه،291/الشجريابن

/2031

.(1/924)"لياللا"سمطانظر(1)

08



تفتديو

شهدفا

بعدفا

نديفتىدا

بأوحد

الرديمع

يقيدلم

وثهمد

قرقدو

تشهدالعين

المسرهدالسنام

(1المتجدد)

الاباعدالرجال

قدلفراا

خالدغرلة

لمواردأكا

لمتقاودا

فزارةبنثروان

الاعشى

زيدبنعدي

هدبة

3232/لخزانةا

58لمغنياهدشوا

الشجريابن،3943/الخزانة

/2126،912

325المغنيشواهد

3487/الخزانة

992المغنيشواهد

المغنيشواهد87،/4الخزانة

79

53لمغنياهدشوالراعيا

4/183لخزانةاالملليفليحبنخارجة

1/672سيبويه،3741/لعينيا

348/العينيالهذليايلاسبيبنأسيد

202المغنيشواهدالاخيليةليلى

،1/253العيني،1/312لخزانة1[]الفرزدق

[1/67معأ،872لمغنياشواهد

1/323الخزانةالريببنمالك

2424/ش،24/الشجريابنالفرزدق

79[/1سيبويه

1/384لخزانةا

98(:/1)ليالقاليواما(،4041)3/المبردكاملوفيهالمغنيشواهدفيكذا(1)

.الصوابوهو،رائيةقصيدةمن"المتحذر"

81



لقاعدعذرا

خالدأميا

الاباعدفكيف

وحامدالقبورفي

معاندنف

الشدائدفي

واحدحرف

المساجد

الثرائدعند

العوائدكيد

ببعاد

بجاد

مزاد

شدروذ

)"لياللا"سمطانظر.غيرهاو(1)

992لمغنياشواهدقطري

20،05،705،3/473/الخزانةرميلةبنالاشهب

المغنيشواهد،1/482العيني

الشجريابن،2013/م،175

]مع،1/69سيبويه270،3/

1/4،2/209]

918المغنيشواهد،2091/مع

291/مع،4/018الخزانة

602المغنيشواهد

4/302لخزانةا

168المغنيشواهدبنالرقاعبنتعدي

4338/الخزانةالضبيتليد

لمغنياشواهد،4/684العيني(1عمرو[)بن]حرئان

722

2661/م،1/66مع

1/1،32/3176الخزانةالريببنمالك

4/146الخزانةالخاسرسلم

،2942/العيني4/0،33لخزانةاكثير

]مع،602لمغنياشواهد

1/711]

1/16مع،1/41لخزانةا

/2.)977

82



حدلاوا

لثمدارد]وك!

لمسدباك!

فقدك!

بدلااك!

لرفدا

مفتاد

يديليئا

الاسدبرثنفي

لجددبا

الحسدعلى

تقدنيرانهم

رشدلىإتدعو

البلدزورق

بيديمدية

و]لكمد

حلىعلىيلوي

لكلبياعورلاا

نيالذبياالنابغة

حسان

الطرماح

الفرزدق

لرمة1ذو

83

1/78لخزانةا

،1/882،863،125لخزانةا

2/44،67،521،513،463،

784،/38.0،3175،4/792،

،2/452لعينيا،26،3904،784

لمغنياهدشوا،4/513،785

72،2،758،721،632،

،1/561الشجريابن220،2/م

،274/2،]82[421،142،

سيبويه271،277،928،

1/،85178،،282364

1/553العيني

3041/الخزانة

1/13مع

الشجريابن،3621/لخزانةا

1/434سيبويه333،/1

،403المغني]شواهد،1/017م

39[2/مع

4/911لخزانةا

292المغنيشواهد

4014/لخزانةا

2،388/العيني،4538/لخزانةا

[1/132]مع



البلدذلكفي

الجسدفي

ذوالجلد

رشدوذيغيذي

الصادي

ابلاد

صدادغير

هادولاهيد

أعواد

بفرصاد

الوادي]حية

اجسادي]

غادي

لوزادورذ

بعدادلاإ

بادزب!

ادسدا

القطامي

هرمةابن

الابرصبنعبيد

يعفربنالاسود

بدربنحارثة

جرير

شدادبنت)الفارعة(عمرة

84

،1/753لعينيا،4/085لخزانةا

مع]،191لمغنياهدشوا

2/201]

4/388لعينيا

4/694لعينيا

2/951م

لعينيا345،3/،1/335لخزانةا

4/125

398،4/594/لخزانةا

،2/98مع،4/205لخزانةا

سيبويه،961لمغنياهدشوا

،1/122الشجري]ابن2،703/

98[2/مع

[1/434سيبويه

373[/1سيبويه

1/4مع

لمغنياشواهد،4/441العيني

[2118/]مع،1/512م73،

الشجريابن،4/505لخزانةا

1/247



والناديلخيلا

عاديظالمعمير

لوزادفراط

أذوادبين

السود

لمحدود

مجهود

العودفي

بالمقاليد

التجاويدوتهتان

لجيداحسانة

]حنجود

لفردفردولا

لصيد

جهدوكل

معذبني

سعدبنصعصعة

اللهعبدبنراشدأو(1)

ا"اولا:الثيخكتب)2(

"

"

"

"

"

وافر

"

"

"

لخزانة]ا،1/461الشجريابن[الأبرصبن]عبيد

/4405]

1/132الشجريابن[]القطامي

712لمغنياشواهد

235/الشجريابنالسليك

ابن،1/122،4/994لخزانةا(1)لجموحا

2112/الشجري

2182/الخزانةحجربنأوس

2486/الخزانةمطيربنالحسين

1/065العينيعطاءأبو

1/162العينيأبوصخرالهذلي

1/14الشجريابن[]الشماخ

235[/1سيبويه

191المغنيشواهد

3426/الخزانةالطمحانأبو

1904/سيبويهالجلاحبناحيحة

المغنيشواهد،1477/العيني

[1/16]مع95،

سيميه]،4/003لعينيا(2)الاحوصبنشريح

[1/851مع،1/923

لمؤلف[ا].لسلميا

صححه.ثم،العينيعندكما"شريحبنلاحوص
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اددو

زلادبني*

البلادفي

بالقياد

رمادفي

جرادمن

حماد*

الفسادمع

اديود

مراد*

3،534/،1804/الخزافةزهيربنقيس

العيني،4111،161،191/

شواهد)الإصاد(،ق023،/1

الشجريابن273،،121المغني

سيبويه84،8551،2،/1

]مع2،95/حش،1/51

1/128]

ابن،2/001،154لخزانةا(1الزير)بناللهعبد

سيبويه،1/932يلشجرا

[1/321مع]1/55،3

2405/الخزانةزهيربنخداش

،4/455العيني،2537/لخزانةاحسان

الشجريابن14،2المغنيشواهد

238[2/]مع2،233/

()اكتالقالجرميوعلة

لمغنياشواهد30،7/لخزانةاالمتلمس

،293/سيبويه،5،739،301

2113/الشجريابن

سيبويه3/97/4،281،الخزانةعمروبنمعديكرب

[1/913/1145،]مع

[.]المؤلف.فضالةبناللهعمدلابنه:وقيل،شريكبنلفضالة:وقيل(1)

86



بزاد

البجاد

عاد

لمرادا

زيادأبيابنيا

بالتبهاديلبك

التنادي

بالتناديالمنوطة

لجوادبايلقب

لعباد1على

العوادي

الهواديوقت

تزيدمن

يزيد

لحديداولا

صلود

لوريدا

سيدا

لاسودا

يزيدأبيابنيا

3041،4/754/لخزانةا

48/الخزانةلخياطاابن

،3562/العيني،4/041لخزانةا

[261/]مع

153/معالصلتابيبنامية

4561/الخزانةالحارثبنموالة

الشجريابن،2917/،1/54مالمتنبي

/2303

1/303الشجريابنالمتنبي

]مع)جنا(،ل250،2/العينيكئير

1/401]

3294/العيني

1/99الشجريابنالقضاعيإلاهبنعمر

المغنيشواهد343،/1]لخزانةهبيرةبنعقيبة

[1/131]مع492،

2156/الخزانةأشجع

2304/الخزانةجعفربنخالد

بيعراا

87

4/65،0،37573لخزانةا

4/041لخزانةا



كمد

احدمن

قدوكان

مزود

ك!يهتدي

تلىيير

تبعدلا

غدضرك!

يقصد

سودلاا

مفسد]

فليبعد

لموقدانار

"مجزوء

كامل

ربيعةابي]بنعمر

الاحوص

الذبيانيالنابغة

أحمرابن

ارلفرا

الطفيلبنعامر

حماسي

هشامبنلحارثا

المتلمس

زهير

88

1/932لخزانةا[

4/904لخزانةا

،303/،1/4،3682لخزانةا

232.373،726،[4/263،

،1/08،2/413لعينيا،[505

لمغنياهدشوا3102،70،3/

[1/121مع]،761،952

الشجريابن232،/1الخزانة

1/163سيبويه1/9،34

378/2403،/1الخزانة

ق1/047،4/61،2الخزانة

ابن6،31المغنيشواهد)إثمد(،

،1/94،3/2122الشجري

،82901،/1سيبويه،842

[247/]مع

2563/لخزانةا

[1/851سيبويه

لمغنياشواهد3،75/لخزانةا

301

،4/12العيني،4/211لخزانةا

903لمغنياشواهد



المتعمد

ومحمدمحمدمثل

بفدفد

الاثمدعصف

مهتديقريشمن

المقصدالمعين

ومعاهد

عطاردبنمحمد

الوادي

بعيدوداد

وسادي

جوادي

سوادي

بسوادمعين

زيدبنتعاتكة

لفرزدقا

المعتزابن

خفاف

هاتف

مهيار

ميادةابن

الاعشى

الاعشى

يعفربنالاسود

[)2(]الاعشى

،2/782لعينيا،4/843لخزانةا

[1/911مع]،62لمغنياهدشوا

مع]،361لمغنياهدشوا

2/761]

4/614لخزانةا

1/9سيبويه،111لمغنياهدشوا

901لمغنياهدشوا

1/203الشجريابن

المغنيشواهد،3278/العيني
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2/27سيبويه

1/72انةلخزا

1/01سيبويه،(1)2/712مع

،1/591،805،2/261لخزانةا

لمغنياهد1شو،3538/،232

،نقرةا،مراجلاا)ق،881،742

(رقبا

،2/122مع،2/037لخزانةا

1/08سيبويه

خطا.18،2ص:الاصلفي(1)

قائل.لهايعرفلاالتيسيبويهكتابمنلخمسيناالابياتمنانهااي5("،0"):الاصلفي)2(

للأعشى.سيبريهنسبهوقد

98



بدادبالصعيد

تمادغيريزدادفلم

لمزدادبا

لودللموو

غمدفي

قدي

بدي]بادي

الاحد

عادزمانفي

لجلادامبارك

الراعد

رجز

سريع

الشجريابن3،08/الخزانة)1(الخرعبنعوف

]مع2،93/سيبويه،2131/

1/01]

1/43مع

الشجريابن4،522/الخزانةالرضيالشريف

4/305،العيني1/186،333،

283شواهدالمغني

1/093الشجريابنهمدانأعشى

3/895الخزانةخذاقيزيدبن

العيني2،944/3،34/الخزانةلارقط)2(1حميد

،166المغنيشواهد357،/1

،2421/[،1/4]الشجريابن

1/387سيبويه

[245/سيبويهنخيلةبو

2)3(339/لخزانةسعيدبنالمزار

272/سيبويه

1/751لخزانةا

]المولف[.للجعديونسب(1

64(.29/)"لياللا"سمطوانطر]المولف[..يعيشابنعنالعينيقاله؟بجدلةابوأو2(

خطأ.،391:الاصلفي3(

09



شدي

الاشد

بعهديالذي

بعديالامور

الواديت1عدو

الداديفي

الابيد

الاسدوجبهة

مشطورس

"

"

منسرح

تجدلم

ازديادفيعتوهم

العباد

وبرودريطة

القرودلبس

وعديدي

فزروداللوىبين

الاصل.فيمطموس)1(

1/87انةلخزانخيلةابو

4/556العيني

،1/531م،(1)[2/574]لعينيا؟بةرو

1/641يهسيبو

(اداد)ل

1/214لعينيا،1/15نةالخزالرمةاوذ

،1/963،2/642نةالخزاقلفرزدا

هداشو،3154/لعينيا،4/172

يهسيبو،2/361م،072لمغنيا

1/29

1/465نةالخزا

4/652لعينيا

2044/الخزانةحطانبنعمران

المغتيشواهد،2291/العينيمناذر()ابن

123

2591/الشجريابنالمتنبي

2/214،515الخزانةيزيدبنمفرغ

1/73م

19



هجودكلك!

شديدك!

بعيد

تورلد

بصدودثلاثة

وعقود

المسجدقبلةك!

معبد

المسجدمنتنفي

ترقدولم

الاسودبيأعن

لاسودالحجروا

السرمد

الادرد

قعددك!

الاسود

معبدأبوك!

الأصيد*

يوادفلم

الشهود

متقارب

سيبويه،322،31456/لخزانةازبيدابو

الشجريابن923،318،/1

،4/222العيني،2،74131/

[207/مع،427

الشجريابن،73/2131،/1مالمتنبي

1/،77352

العيني3،622/،1/701الخزانةجرير

سيبويه1/9،2مع1/4،221

1/041]

،203/العيني،1/135الخزانةبنعابسامرؤالقيس

)إثمد(ق94،2المغنيشواهد

،294/مع4،231/الخزانةعائذابيبنامية

513المغنيشواهد

4447/الخزانةالصمةبندريد

سيبويه،5لمغنياشواهدالفرزدق

1/238،،327/2131

1/283انةلخزا

29



هادعقااوك!

هادواغماك!

هادنازاك!

هادقار

هادميعا

الخلد

حمدولا

والبعدالناي

1[]رذوك!

سذوا

لحمد1و

البرد

الجهدنسي

هندوفت

نقدولاك!

حمددممن

الوردذهبإن

لرعد]1

طويل

-دا-

الاعشى

،

-د-

،1/262،2/16لخزانةا

،4/625لعينيا،3784،084/

،1/951الشجريابن)أجياد(،ق

،1/542سيميه32[،]9

/2176

1/378،2/303لخزانةا

،2/511مع،1/114لخزانةالحطيئةا

2،36/،1/95الشجريابن

2492/سيبويه32[،]9

2911/لخزانةا

345/لخزانةاالشمقمقابو

346/لخزانةا

،1/312مع،4/794العيني

471لمغنياشواهد

،4/538العيني4/10،3لخزانةاالفرزدق

2/17سيبويه

1/213الشجريابنالمتنبي

1/235الشجريابن

1/265[سيبويهأبوعطاءالسندي

39



محمد

مخلد

منضد

مزرد

المسهد

وتحملىتذم

ويقصديجورلاأن

مهندسيف

غد

وموحدمثتى

ممددشرع

حسان

الدارميمسكين

درمز

)2(حمنالرعبد

جؤيةبنساعدة

فيهايخلد

فدلرواا

ئدمفا

عاهدالحيبك

كائدأنا

حسان

سلفوارازيد

الرمةذو

كثير

.[لمؤلفا].صعير،يمتع:يةبروا(1)

].التغلبياللحامأبواوالحكمأمبنالرحمنعبد)2(

49

1/801لخزانةا

الشجريابن،2611/الخزانة

1/348ش،2411/

المغنيشواهد،2171/العيني

17

3074/لخزانةا

1/59مع

لمغنياهدشوا،3316/لخزانةا

1/134سيبويه،632

303لمغنياهدشوا

4/095لخزانةا

،4/053لعينيا،(غيصالاا)ق

سيبويه81،3لمغنياهدشوا

[2/821مع]،3625/لعينيا

1/001لخزانةا

2/64مع،4/812لخزانةا

سيبويه،2521/الشجريابن

1/803

[1/401]مع،2891/العيني

لمؤلف[



سواد

معادالممات

بلادلبلادو

لعميد

قرود

دوتذ

يلىيزو

فيعود

شهيلى

هجود

يلىشد

يزيلىيزاللاك!

زهيدوذالب

يزيدالبخيل

لودو

1/045لخزانةاربشا

)أجبالق0،32المغنيشواهدعاد)1(منرجل

[(]صيح

العيني8/4،343،/1الخزانة

602المغنيشواهد،2472/

1112/الخزانةالعسكريهلالأبو

1166/الخزانةالحارثبنهوذة

ق1/191،4/0،38الخزانةجميل

المغنيشواهدضال(،ذي)برقاء

267

الدارميمسكين

المعلوط)2(

حاتم

1/664لخزانةا

،2/22لعينيا،1/635انةلخزا

،23،442لمغنياهدشوا

سيبويه،1/63،2/091م

[1/79مع]،2/603

2/794لخزانةا

لمغنياهدشوا،327/لخزانةا

75

3433/لخزانةا

ذكرثم.".الشاعر.قالالدهر،وجهعلىيتزلهاكانعادمنرجل"صبح:البلدانمعجمفي(1)

.غيرهالقائلأنفالظاهرالبيتين

.(1/434)لي"اللاسمط"انظر[.]المؤلف.للمخبلونسب2()

59



شهودلوفودوا

وفود

حميدءلوفابا

تليد

لسعيدماجنى

لسعيدسالمته

يزيدالصفاءفي

حميدوهو

بعدواقد

بادواسوقة

أحد

حصدفوقه

والجمد

لوتداو

لجسدواالعقلك!

والوتدالنؤيإلا

وردوا

"

"

"

مديد

"

3795/الخزانةسعدبنقيس

4/167الخزانةأبوعطاءالسندي

2/373[1/132،]العينيمع

4/338الخزانةتليدالضبي

115)1(المغنيشواهدحسان

[1/511]مع254،2/العينيعزةابو

97[2/]مع،4/436العيني

75المغنيشواهدجعفري

185المغنيشواهدالاخرمبنتقاطمة

المغنيشواهد،4594/العيني

[1/112]مع،174

1/303الخزانةمهلهل

1/48سيبويه)أطد(،قالزبرقان

ابن2،37/347،2/الخزانة)2(نوفلبنورقة

،348/2052،/1الشجري

[1/631]مع،1/461سيبويه

357/لخزانةاالمتلمس

،3301/العيني1/9،32سيبويهالاخطل

032لمغنياشواهد

3184/لخزانةا

]المولف[..وحفيدهلابنهاخرانبيتان161صوفي(1)

[.]المولف.الصلتأبيبنأميةأو)2(

69



أودأصلابهافي

احد)1(خلقهمن

حسدوا[]ماله

1حسدو]قد[

وعدواالذيالامرعد

قعدوا

حسدوا

رشدنصحه

الصمدوالمستغفر

ليدجالاا

فعبود

معبود

معمودبالقلب

تحديدفيه

معتاداوذيت

صاد

فلاد

زياديا

زرود

العديد

.[لمؤلفا]."بشر":يةلرواا(1)

صمت(إ)ق،3482/انةلخزاعيالرا

2/2معجرير

4/432نةالخزا

4/532انةلخزا

4/573العينياللهيالعباسبنالفضل

94لمغنيشواهدزهير

2/136181،م-

شواهد]،102لمغنياهدشواليلى

[403لمغنيا

1/74لخزانةاالرمةذو

(اخلاشدا)قوجزةبوا

2486/الخزانةمطيربنالحسين

081المغميشواهدالاخطل

1/811سيبويهالراعي

1/611مع

1/961لخزانةا

1/468الخزانةالدارميمسكين

4561/الخزانةالحارثبنموألة

1/82لخزانةاالاعشى

1/44لخزانةارؤبة

79



تعودرابعة

عنيد

لجدوداازدحمإذا

لهنودوالخوالدا

الوقودهماأضاء

أرلد

إلثريداللهأمانة

يسودمن

تجود

ثمود

أكيدما

سعيد

الوعيدبهجد

فديد

قودلوا

أذودعنهممعشر

الوحيدسوائكم

جودفليس

خطأ.،183:الأصلفي(1)

الشجريابن،1/177الخزانة(05)

1/44سيبويه326،/1

1/823لخزانةا-نريدبنللوليدينسب

،(دياإ)ق،1/744لخزانةاجرير

1/73،2/89سيبويه

523لمغنياهدشواجرير

1/964انةلخزا

1/434،2/441سيبويه(مصنوع)

ابن،2545/،1/476لخزانةاالخثعميمدركةبنانس

سيبويه،1/681لشجريا

[1/861مع]،1/611

335/لخزانةاالرقيربيعة

347/لخزانةاالفرزدق

397/الخزانةمعديكرببنعمرو

3147/لخزانةاحماسي

،3545/العيني،3654/لخزانةالخيلازيد

1/85ش

421/الخزانةعلفةبنعقيل

146/مع

1171/مع

391)1(1/سيبويه1،85/معبنح!انعبدالرح!

89



قعودوهم

وجيدفرعلها

الوعيدينهنهنيوما

حيدلا

مرصد

ألندد

يوجد

والاكبد

يتنضد

مفرد

ابرد

حماد

العواد

خلود

مشهود

مزيديستزدك

لهاعضدليست

الوعيديكفيه

عباد

يزيدبني

قديدلهم

كامل

"احذ

"مجزوء

مشطورس

خطا.،536:الاصلفي(1)

الاكبرالمرقش

رقبةبنمالك

2134/الشجريابن

4/27العيني

3291/العيني

1012،121/الخزانةالصلتابيبنامية

713[،211]2/سيبويهالطرماح

ابن،3584/،295/لخزانةاالمتنبي

2421/الشجري

2182/لخزانةالاقيشرا

ورال()قالابرصبنعبيد

بشار

في1القوعويف

لبيد

عنمةبناللهعبد

حجر[بنوس]

الريببنمالك

روبة؟

99

1/145،4/231لخزانةا

388/انةلخزا

قة(فالاا)ق،1/933لخزانةا

2/47مع،3146/لخزانةا

1/263سيبويه

1/123لخزانةا

(1)4/035لخزانةا

،1/883لعينيا،1/031لخزانةا

م،202لمغنياهدشوا4/0،37

2/661



دولبراو

مزيدلهما

رمدوا

البجد.

الاسود

أقعدأم

اكيدما

واحدهمات

حدائده1

قصدهفيما

منسرح

متقارب

طويل

رجز

روبة

الغيصخر

الشجريابن،354/العيني

/2141

ألومة()أردح،ق4،286/الخزانة

)أبارق(ق3،97/الخزانةمعديكرببنعمرو

201شواهدالمغنيالسنبسيالاخرم

1/214العينيالرمةذيأخومسعود

923[1/سيبويهمعروفبناشعث

235[2/]مع4،552/العيني

رشدهويجلم

جده

هاعودفا

هاودخد

طويل

مع1/701،1م،4/114لخزانةانواسبوأ

2/731]

-دل-

،2/722لعينيا،2/534لخزانةاالحصري((1)صخر)

مع،531لمغنيا]شواهد

1/011]

2/483الخزانةمطيربنالحسين

بن"صخر:عندهالقائلواسم،العيانيمنالنسبةأنلىإإشارة"ع"الاسمفوقالشيخكتب(1)

31(.2/)2،ني"الاغافيكمالخضري،1الجعدبنصخر:صوابه".الحضرميالعود



هاعود

عميدهالجرهميوا

هاعودسأ

يقودهاممن

جليدهااضحى

أعودها

عودها

يرودهاثادما

يصيدهامننرىان

قيودهاسمر

جديدهابال

تزدادها

يرقدها

ينكدها

لذيذ

"

"

"

رجز

منسرح

طويل

4/73لخزانةابشيرالخارجيبنمحمد

)عبا(ل

4/338لخزانةاالضبيتليد

142/سيبويه،1531/مع[لقيطبنأمغلس

158/مع

2/244،4/754لعينيا(1)عقبةبن]لعوامبو

لعينياأ،4/255لخزانةا["أ

4/754]

[2422/سيبويه1أ(،و)بلثوربنحميد

2213/الشجريابن

1/591مع[)2(عميرةبن]علي

)إثبيت(قجرير

342/لخزانةا

،1/451م،2635/لخزانةاالمتنبي

مثمجري51ابن265.0،8/

1/291،2/223

لمغنياشواهد،1/114لخزانةاضابئ

163

المؤلف[1زهير.بنكعبابن(1)

.(91)1/"لياللآو"سمط5(1/)!ليالقالي"أماانظر.الجرمي)2(

101



وذمجذ

الاذىمنهتحملت

فتنبهر

اعتذر

مفتر

)1(بسيط

متقارب

طويل

والخفرالانسمن

مفترأوربيعةمن

ضرر

سكروإذا

والخصرلجوعاليلة

الظفر

حضرولايرجى

القمر

والشجرالماءبه

الابر

مجزوءكاملصائر

خطا.""طويل:الاصلفي(1)

-ذا-

821لمغنياشواهد،2/71مع

2/711مع

-ر-

2/84لخزانةا

لعينيا،2/712،4/424لخزانةالبيد

م40،3لمغنياشواهد،3537/

،2317/الشجريابن،2186/

[258،222/]مع

الشجريابن2،943/الخزانةحطانبنعمران

1/267

2243/الخزانةالايهمبنجبلة

،4/082العيني260،3/لخزانةاالقيسامرؤ

،1/9]مع336،/1سيبويه

138،571]

4/191لخزانةا

1/187مع

4/381الخزانةعنقاءابن

شواهد،4/181،185العينيطرفة

[1/994لخزانة]41،3لمغنيا

1/31العيني4/5،2لخزانةاساعدةبنقس

201



تامر

فجبر

شعو

غفرأنمذ

كسرالبازيانا

لامنتظركو

ك!]وخظر[

]صدر[كو

ذكر

انعصركو

اسودونمر

الكبرمن

الوبركثيرات

وحجر

عمرحفصابو

نهرولكني

امر

لنقرحد

زمربيأثا

الشجر

]الحطيئة[

العجاج

2/09سيبويه

،1/05،2/59،4/094انةلخزا

الشجريابن،2132/مع

سيبويه)طرأ(،ل1/23،2،938

1/41،3/2918

2/852سيبويه،1/05انةلخزالنجمابوأ

4586/العيني،2917/سيبويهمعيةبنحكيم

1/314الخزانة

184المغنيشواهد

المغني]شواهد22،31/الخزانة

[2941/الشجريابن،571

351،383،]362[،2/الخزانةكيسبةبناللهعبد

1،293/4115/العيني

219/سيبويه4،541/العيني

3401/الخزانةاعرابي

،2/482سيبويه،4/955لعينيا؟المنقريأعبدبنفدكي

مع،582لمغنياهدشوا]

2/141]

4/992لخزانةالزرقاءا

301



خزر]من

السفرطال!ان

قدريومأم

البشرارمىمنكان

الشجراللهله

ظفرفيكم

ينتصر

الخفرمناع

جأر

طمرطيار

قبر

وتدرتحرى

وحرلحماً

بالظهر

وطمر

ك!غيرفخر

ك!]الشطر[

رمل

)1(
لعلىينسب

رؤبة

2/923[سيبويه

2/211[4/511،]معالعيني

،4/744لعينيا،4/985لخزانةا

132لمغنياهدشوا

لمغنياشواهد،4/66لعينيا

،2941/الشجريابن،571

[2521/مع22،31/]إلخزانة

1/186الشجريابن

307/العيني

1/423الشجريابن

31/3142،/1لخزانةازيدبنعدي

)طأطأ(لمنقذبنالمرار

1/266الخزانةالحارثبنالحزين

شواهد،1/14الشجريابنالقيسامرؤ

المغني8

،2901/]مع،4/91العيني

111]

،211،60،3/3464/لخزانةاطرفة

،3802/العيني،4/101،421

،255.571/الشجريابن،485

58،/1سيبويهوأ(،بأ،د)بل

[.]المؤلف.الجرميمنذربنلحارثااو،طالببيأابن(1)



وذكرطارقات

با!سرر

شربادئ

يسراليوم

النذر

ينجحر

]سور

الانبار

تغور

الموريعفيها

تزرمؤ

أجروثوبثر

الغدر

اخر

سريع

مشطورس

"

مجزوءضيف

متقارب

عرفطة[بن]حسيق

هدبة

الباهلياحمربنعمرو

زيلىبنعدي

سعدي

المعترابن

القيسامرو

501

2/804،2/55،801،]مع

]131،157

مع،91كلأ3//،385لم!ن!الخزا

،142لمغنياهدشوا،!3!/2

2233/الشجريابن

39!/9مع]72،/4الخزانة

المغنيشواهد86،/4الخزانة

79

العيفب،1/321،4/732لخزانةا

1/291الشجريابن،1/177

936[2/سيبويه

)الانبار(ق

1/073الخزانة

1/203سيبويه

4/614الخزانة

2،371/،1/018،954الخزانة

/3،37،238،264،356،378

59،/1العيني،40،243،948/

المغنيشواهد54،5/4،264

،2916/م03[،0]،!17،239

،1/39،221،231الشجريابن

15،26،32/2،720،8101،

1/44سيبويه00،3



بصرعن

قدرقدبايتها

السرروبين

بكرلنقاس

نسرويوم

يضرلمكاشحمن

لغمرااو

عذرا

فخرا

خمرالذةعلى

وتر!لهمتركناقد

قفرابلداك!

سجرا

طويل

البدراتشبه

شهرا

[.]المؤلف.زنيمبننساو(1)

2913/الخزانةالاكبرالمرقش

1/06مع

437/الخزانةذويبأبو

4/095العينيأوس

،1/44سيبويه،1/565العينيتولببنالنمر

[76/222./1]مع

251المغنيشواهدربيعةأبيبنعمر

--ر

)بذر(،ق1،385/الخزانةكثير

2/7سيبويه

1،294/3،121122/الخزانة)1(طرفة

2،922384/الخزانةزيالةبنزيدالعدوي

،3436/العيني،3113/لخزانةاعقيلي

[1/186]مع(،أبين)ق

لمغنياشواهد،4/94لخزانةاالرمةذو

،209،59/الشجريابن97،

]مع،1/284سيبويه،421

1/،88591]

3542/العينيالرقياتقيسابن

2172/العيني،4/29الخزانة

601



نصراولا

ضراولانفعا

بهرا

صبرافلا

برابزو

حمرااابن

اغدرالخلنسباكان

تذكرالو

تحدرا

لمعوراا

أظهراكانوقدك!

تعقراأنك!

نيرا

تجاراوك!

لاثاراك!

نورا

وتازرا

[.المولف].للفرزدقونسب(1)

ميادةابن

أحمرابن

زهيربنخداش

3172/العيني

042لمغنياشواهد

لمغنياشواهد،1/235العيتي

286،/1الشجريابن692،

،1/571،391سيبويه29،34/

[1/74مع1

،213/مع71،/1الخزانة

)ابهر(ق81،المغنيشواهد

1/993سيبويه،1/29لخزانةا

،(نبرقا)ق،1/864انةلخزازدقلفرا

99لمغنياهدشو

،العيني1/513،3/17!الخزانةالجعديالنابغة

المغنيشواهد4،391،336/

1،31/سيبويه2،182/م90،2

مع32/2،151،1741،

/1،391/2]137

294/الخزانةأبوقيسبنالاسلت

،2535/العيني،2201/لخزانةا(1)مناةعبدمنرجل

1/943سيبويه

701



بقيصرا

فنعذرا*

أصبراكانوما

تصدرا

زهراأ

اعيراأنخشية

تطهرا

اغبرا

اعصراالدهرمن

كوثرايدعون

يتحيرا

ابجراال

تحدرافيه

لقيصرا

فاقصرا*

اعذرا

قصرا

نورا

)"نيلاغاا"نظرا(1)

.9:الاصلفي)2(

22.)268

،3906/،2942/لخزانةالقيسامرو

العيني27300،3،،35161،/4

،)الافلاجق،3686،4/961/

،1/291الشجريابنبعيص(،بر

1/427سيبويه29،31/

2923/لخزانةاالمحليالامين

1/584سيبويه21،38/لخزانةاكثير

اندرين()قلحجراعبدبنالاشعث

2/845لخزانةاعجملاازياد

3624/لخزانةاالطمحانابو

2/387سيبويه(1[)بةحزابوأ]

2/191سيبويه،3724/انةلخزالمخبلا

3616/انةلخزا

2/411مع،4/601انةلخزا

(أجو)ل

)2(،4/137،684،964لخزانةافلدبنفلادة

1/094سيبويه

4/218لخزانةاالوردبنعروة

4153/لخزانةازيدبنتعاتكة

4/973لخزانةاالفرزدق
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هجرا

وأقترااثرى

ميسرالاإ

واشعرااطب

تيسراحتى

أخضرا

هصدرا

فنعذرا

تعدرامن

تذكراخالف

عئراالأمالأحمق

وحميراجذام

اصبراالموتعلى

ومحضرامبدد

جاذراوالتفتن

صرالأياا

مراالرشدبادعا

ئراطا*

ئراحرا*

مرافحا

86،:الاصلفي(1)

الأخطل

الكميت

مقبلابن

(لجام)أق

448/العيني

3525/العيني

1/27الشجريابن

4/304لخزانةاالشماخ

4/514لخزانةا

4/824لخزانةا

صطخر(إ)قجرير

4/543لعينيا،4/885لخزانةا

2903/الشجريابن،1/58مع[]الكميت

2/382،2/137،معالعينيالحارثزفربن

314المغنيشواهد

()بانقالنميريعاصمبنالطويق

لمغنياشواهد،1/538لخزانةاالاعشى

274[2/الشجري]ابن،127

318/لخزانةامقاس

(871)82./1مع[قارببن]سواد

1/185سيبويه،3957/لخزانةانيالذبياالنابغة

901



الاصاغرابنينا

لمعابراايستخ!

داراحطشا

عبرا

عمرا

زمرا

اعتمرالاو

زرالاا

أثرا

قدرابمالاإ

هجرامن

حذراتزللم

مبتدرا

عمرايا

والقمراالليلنجوم

سقرافيوالخلد

تنويرايزداد

وافربشراخاك

لمؤلف[ا].لاخطلااو(1)

812لمغنياشواهد،2881/مع

4/176العيني

المغنيشواهد31،62/العينيزيد[بن]عدي

1/201سيبويه0،92

العيني81/2،87،/1الخزانةالفرزدق

[1/271]مع2،322/

2791/لخزانةاالجنوبابيبنمروان

1/21سيبويه،2/104لخزانةا(هلي)با

368/الخزانةرلاببنحوط

3591/لخزانةا

1/521مع

2/32سيبويه،4/454لخزانةا(1)الفرزدق

4/423العيني

1/287لعينيا

شواهد،4/922،732العينيجرير

،1/551]مع،71،682لمغنيا

2/502]

67[2/]مع،3948/العينيزهير؟بنبجير

العيني2961،0،33/لخزانةا

892المغنيشواهد3،693/

2291/الشجريابنالاسدينةعوبشربن

011



اريالدا

(1)راضراحدا

ارتستطاو

ارالحرا

فطارا

واستعارا

تعارا

حواراكو

الكفاراعسفوام

الازاراسلبناه

سارا

افتقاراولا

خمارا

نارا]حراء

استعاراكو

عشارا

خبيرابصاحبهم

الحجورامهدوا

موفيالمؤلفذكره(1)

لمجنونا

عنترة

عيالرا

2/961،632لخزانةا

1/43مع30،3لمغنياهدشوا

،395،3377/،2/002لخزانةا

لعينيا،774،984،4/65

،1/91الشجريابن،3174/

[208/مع22،]

2،223/4052/الخزانة

الشجريابن2،371/لخزانةاأحمرابن

1/134سيبويه220،3/

68[2/]مع،3094/العيني

177المغتيشواهدالتيميعمارةعميربن

3206/لخزانةا

243لمغنياشواهد

423/الخزانةأخضربنشمعلة

[224/سيبويهجصر

،8المغنيشواهد)أضاخ(،قلتوءم1والقيسامرؤ

228/سيبويه

1951/العيني

الشجريابن،1/924العينيسلمي

57[/1]مع280،3/

ضعين،؟خممعتبينهما.

111



فراذأ

ترىكما

تعذراحتى

اوسراأنمخافة

وتقهراتذلأن

جريرا

ومزورا

وصدوراكلاكلا

قتيرا

مذكورا

مورا]بعدك

كسيراالثلاثعلى

قدراكلما

قهراقهافرا

أكبراو

يهجراأن

فيجبرا

]الخنزرا

]غائرا

كامل

"احذ

رجز

المتنبي

الملكسناءابن

عيالرا

جرير

ليلى

حوصلاا

؟العنبريالقلب

العجاج

112

3377/لخزانةا

4/825لخزانةا

922لمغنياهدشوا،2/82مع

253/الشجريابن

1/43لخزانةا

،3441/العيني،2411/لخزانةا

81،353/2138،/1سيبويه

333/لخزانةا

[1/213سيبويه

الشجريابن48،2المغنيشواهد

،1/702مع2،313/العيني

028المغنيشواهد

541المغنيشواهد

3487،005/الخزانة

[204/]مع3،353/العيني

2/185[سيبويه

1/94[سيبويه



بطرااليتيم

كرا

يضجراأن

سطراسطرن

نصرانصر

"منهوك

سريع

"مشطور

فرااللذان

شراوركسبانا

برالكانت

مشمخرا

حر1

شزا

"

الكمرىعيرهافي

صخرا

تبوراان

تيرا]ويمشي

خطأ.،142:الاصلفي(1)

خطا.50،3:الاصلفي)2(

رؤبة

النجمأبو

العجاج؟

113

2/65،242)1(مع

1/493لخزانةا

،2/55،741م،3713/لعينيا

[1/202مع]

،4/611لعينيا،1/523انةلخزا

،2/87م،472لمغني1هدشوا

مع]،(32)1/40سيبويه

1/502،2/351]

،4/512لعينيا،1/853لخزانةا

]مع250،3/الشجريابن

1/151]

ابن،2894/]الخزانة،1/56مع

[2503/الشجري

الشجريابن،1/704الخزانة

1/84

2323/سيبويه

2894/لخزانةا

2012/العيني

[2188/سيبويه



شطيرا

طيراأوا

برا

مكزا

فراالمملمي

وقاراقرة

انصارانبطا

لاصحاراو

مختارا]

]نزارا

]زبرا

عصرا

حجراومولدي

نفراان*

لمطراواالرياح*

وطراجماعنامن

افتخارا

الازاراتحل

حماراأم

،475:الاصلفي(1)

"

"

منسرح

رؤبة[]

الاغلب

[]العجاج

العجاج

العجاج

روبة

المطلبعبدبنتصفية

ضبعبنالربيع

ؤبةر

114

لعينيا،(1)3475/انةلخزا

مع]،62لمغنيهد]شو،4/383

2/6]

1/382الشجريابن

1/551العيني

97371،/1الشجريابن

1/421الخزانة

35[/1سيبويه

[1/191سيبويه

[1/488سيبويه

العيني،380،34/01/لخزانةا

،2181/الشجريابن3،793/

م20،6/مع،1/46سيبويه

/2691

لمغنياشواهد،1/44لخزانةا

02

49لمغنياهدشو

302لمغنياشواهد



لفقيرا1و

المصيراأين

الفجورا

عقيراكوني

]المهجورا[

مذعوراناشطا

لبيقوراا

جعفرا

عشارا

الازاراوتلقيك!

جارابرحتوك!

اغترارا

عشارا

برمتقا

"

(1زيد)بنعدي

الكميت

الصلتأبيبنأمية

زهيربنكعب

الصلتابيبنامية

الكميت

الاعشى

فزارالىأوك!

مغارا

الخرعبنعطيةبنعوف

[.]المؤلف.سوادةلابنهونسبت(1)

115

،1/831،2/435لخزانةا

هدشوا،3281،4/255/

الشجريابن46،2،692المغني

1/03سيبويه1/43،2،288

1/23الشجريابن

)رنا(ل،1/23الشجريابن

4/377العيني

2802/لخزانةا

]سيبويه،3631/لخزانةا

1/434]

ابن،601،472المغنيشواهد

2642/الشجري

3212/لخزانةا

)ضأضأ(،ل82،/1لخزانةا

[1/81]مع،206/سيبويه

،20،3821/،1/557لخزانةا

/3142،532،،3774/47،

سيبويه،042لمغنياشواهد

1/992

1/133سيبويه،4/02لخزانةا



رافراويوما

نارابالليل

جهاراينادي

دبورايحار*

هريرا

قرهمفا

أوارهبقدس

لمغيرها

هلحجاربا*

لجزارها*

جاره

)1(

طويل

وافر

مجزوءكامل

هرشالاا

هرزرا

المغيرهجئت

العشيرهوأخو

تذكرانفينبغي."اوارر":القافية(1)

دوادأبو

الاعشى

5--ر

الذبيانيالنابغة

زهير

الأعشى

الفهميالصلتان

ملقطبنعمرو

دهبلأبو

.المكسورةالتاءمع

611

2642/الشجريابن

العيني493،،4191/الخزانة

923،المغنيشواهد،3544/

سيبويه،1/692الشجريابن

1/33

المغنيشواهد،3142/العيني

192

،2/151م1/2،3لخزانةا

[1/981مع]،2/02سيبويه

3655/لخزانةا

وريشلم(أ،وارةا)ق

2/112لخزانةا

،1/83،2/642،875انةلخزا

،3354/لعينيا،3131،041/

،(وريشلمأ،وارةا)ق،638

1/19،592سيبويه

1/803،123لخزانةا

3041/لخزانةا

لعيتيا،1/354،4/601لخزانةا

[2/411مع]4/5،3



خنزرهحميرمن

كمرهمائتان

هرحيد

عنترهيا

عومرهفي

المرهبئس

مسحنفره

مثعنجره

عنترهالهجين

خيرهمفيضا

ضمره

سبره

دارهابن

العذره

هارشرا

براء[بن]الاعوررجز

السلامعليهلعليينسب

عروسبنعنترة

1/601،392)1(سيبويه

بنا،[435]،2/325لخزانةا

[1/26مع]،2/251الشجري

4/923لخزانةا

(2)4/92لعينيا

لقيس1مروامنهوك"

رمل

ضمرةبنتالحمراءمشطورس

عمروبنتسبرة

زميل

لعينيا،3216/،1/261لخزانةا

(نقرهأ)ق،1/69

209/الشجريابن

شواهد،3138/،264/لخزانةا

615المغني

3241/لخزانةا

4/551لخزانةا

1/492،4/165لخزانةا

4813/لخزانةا

رجز

-را-

1/902لخزانةالخنساء1أخوصخر

خطأ.283،:الأصلفي(1)

خطا.،الخزانةخانةفيوالصفحةلجزءاكتب)2(
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فهرمن

العشرعلى

والفزر

جمرعلى

بدري

عمروأبيوبين

بكرابي

بالهجر

لهجرو

والغراوقح

كسريسفاهتهمن

الجمرمن

عمروعلى

لجسراجانبلدى

ذعرشرد

يدريولايصيد

الغدرعن

البكرراغية

لجرير.سيبويهنسبه(1)

طويل

"

-ر-

1/89لخزانةااللهيالعباسبنالفضل

1401/الخزانةمرداسبنعتيبة

1/641لخزانةاجابرالحنفيبنموسى

1151/الخزانةحريبننهشل

1/926الخزانة

()الاوداتققيسبنحبان

2432/العيني،1/904لخزانةالحطيئةا

الضبال!ةالضحاكم

العتهفياللئبةبياابن

لعميثلابو

)1(الفرزدق

الحربناللهعبيد

الاخطل

118

1/324لخزانةا

وقح(أ)ق

لمغنياهدشوا،1/053لخزانةا

462

2/903لخزانةا

سيبويه]388،/2لخزانةا

1/753]

(جسرىبا)ق

2/104،4/814لخزانةا



شفر

الخمر

عمروابيلسعد

عمروعنقي!سيا

يسر!نالتعسر

يمريحالب

الصبرإلىسبيللا

الدهرأزمة

العشرقبائلها

مثريدمث

تجري

بكرولا

نصربني

للفقريتركنهنك!

يدريلاوهو

للصبرفنصبرك!

ندريمااللهليمن

لخضراسرابيلها]

ق،3892،834/انةلخزالرمة]ذو

(رحذا)

1/393لعينيانحسا

1/205،3/225،]معالعينيشهابراشدبن

]1/53،902

3/233العيني

49شواهد]لمغني

2/121[3/662،]معالعيني

3/631العيني

،4/484العيني32،31/لخزانةاالكلابيالنواح

[2402/]مع،2174/سيبويه

فليح(،)إهالةقالاشعرالمازنيبنهلال

3443/لخزانةا

)إنبط(قفسوةابن

3083/لخزانةا

334،/1العيني86،/4لخزانةاهدبة

ابن،69،342لمغني1هدشوا

،332/632[،1/4]الشجري

1/2،7131سيبويه

،401لمغنياهدشوا،2/44معنصيب

2/741،273سيبويه

[1/671سيبويه

911



بكرمن

بالسبفر

الصخرمن

العمر

الشكرثمنمن

بكروابا

رالخضر

الدهرآخرعدى

الشبر

والمكرالخدائع

البدرشبه

لخمربا

والغدرالخيانةذا

هدريسكتهافا

واليسرالعسرفي

والغدرلخيانةا[]أهل

الصبرمن

يسراخا

الفقرمن

والمكربالتحيل

لرحالا

زهيربنت

زهيربنخداش

1/394لعينيا،4/991لخزانةا

523لمغنياشواهد

4/433لخزانةا

652لمغنياشواهد

4/338لخزانةا

2151/الشجريابن[]الاخطل

4/955لخزانةا

1/921مع

المغنيشواهد،4/058الخزانةذريحبنقيس

184

الشجريابن،4475/العيني

1/353

703المغنيشواهد

3124/العيني

المغنيشواهد،1/422العيني

442

1/503العينيالحنفيطالببنيحى

1/9الشجريابنالهولأبو

المغنيشواهد2،374/العينيستارالفزاريبنزيان

[1/132]مع2،31

012



السكرمسكر

المكفر

وعتبر

مدبر

ومنكر

المتغورمع

وشمري

مئزريالساق

مجزر

فأجدر

وأبشر

نصبرالصبرموطن

فاصبر

منقرابن

المشاعر

عامرامخامري

أأ0/؟1الشجريابنالمتنبي

1/241لخزانةاالطمحانابو

1/923الخزانةللئرياينسب

1/423،2/472الخزانةالطفيلعامربن

2358/الخزانةالعبسيحذيفةبنمسا

الشجريابن،2155/الخزانة[]الاخيليةليلى

1/05

3042،442/لخزانةاالعرىسادن

4/588لعينيا312،3/لخزانةا(ليالهذ)ابوجمدب

3056/العيني،4/691الخزانةالوردبنعروة

(1)4/112لخزانةا

49لمغني1شواهدحليفةبننافع

4432/الخزانةالنحيفم

،4/138العيني،4/054لخزانةايعفر)2(بنالاسود

سيبويه،15لمغنياشواهد

1/485

1363/الخزانةحارثةلزيدبنيروى

الشجريابن،218/لخزانةاالشنفرى

1/063

خطاه1،31:الاصلفي(1)

[.]المؤلف.حجربنلاوسنحوهوروي،اللعين:وقيل2()
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جابربنوقيس

ماطر

وحازر

زائرالليلك!

المقادر

لعامرواعتزينا

مادر

ناظر

جابرام

وعامرسليممن

عامرأئمخامريكلابك!

جرالشوا

لغوابرا

بركابعد

كابربعد

لصابرإلا

(1المشافر)

.[لمؤلفا01"هفرمشا":ابلصوا(1)

2/79سيبويه،2/744لخزانةالخيلازيد

ق،3،26/4176/الخزانةالخرشببنسلمة

)بتيل(

)طرا(،ل3،692/الخزانةالرمةذو

1212/سيبويه

1193/سيبويهالراعي

3366/الخزانة

(و)بل99،/4الخزانةليلى

صادر()برقةق،4/281الخزانةالذبيانيالنابغة

،2781/مع،4/431لخزانةاالاخطل

1/486ش،1/952سيبويه

2178/مع،4/431لخزانةالجخافا

2231/الشجريابن

الشجريابن4/14،2الخزانةيماني

/2،283072

4/142الخزانةحماسي

المغنيشواهد384،/4العيني

[1/7]مع74،

شواهد،378394،/4الخزانةالفرزدق

،1/282سيبويه،923لمغنيا

[1/411،191]مع
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]ثائر

عاشر

عامربنعمروبن

ناظر

الاعاصرريح

عامربنعميرمن

الاباعرحنينمن

النواضرلخدودبا

اكرلكربا

لوبار

بنهار

بكيريفش

جسورالصباح

والسمر

البشرمن

1/253[سيبويه

-ل)شنا(

4/528الخزانةلحديدابيأابن

[1/371]مع،2024/العينيالاعجمزياد

4/917العيني

[253/]مع،3527/العيتي

2473/العينيالعتبي

202المغنيشواهدالاخيليةليلى

1/053لخزانةادعيميص

1/06الشجريابنالمتنبي

3،623،625/،2244/الخزانة[الاسدي]معاوية

لمغنياشواهد،4/004العيني

284

حسان

)1(الحسين

3/358العيتي

لعينيا،1/54،4/59لخزانةا

شواهد،3346،4/815/،1/614

الشجريابن4،32لمغنيا

،1/94،05]مع2(،)2013/

/2911،922]

[.لمؤلف]ا.للعرجيونسب.كامللهيقاللثقفي:وقيل.العرينيالرحمنعبدابن(1)

خطاه1/0.3:[لاصلفي2()
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غير

منجحر

الغير

بالقمرالتاس

لسوربا

الظفرمن

الشجرمن

السكر

الأثرعلى

والمطراللهبين

قدرعلى

ظفرمنشئتما

214/الخزانةنوفلبنلورقةنسب

3372/لخزانةاالفرزدق

3377/لخزانةالمعريا

،4/88لعينيا،3836/نةالخزا(1)رشةبيابنعمر

مع]،571لمغنياهدشوا

2/551]

)أمر(،3/667،قالخزانةوالقتالالراعي

،34116،المغنيشواهد

قرا()جزا،ل2/188،م

4/8الخزانةالتهامي

المغنيشواهد،4/49لخزانةاأحمر)2(ابن

803

المعتزابن

الطائي)3(الورل

جرير

4/714لخزانةا

601،742لمغنياهدشوا

،2/584لعينيا،4/424لخزانةا

بنا،07لمغنياهدشوا،4/541

[2/181مع]،2/713لشجريا

1/64مع

.[لمولفا].كثيراو(1)

[.]المولف.حيةلابينحوهوروي)2(

خطأ.""الودك:الأصلفي)3(
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العفرعلى

الدبرعورةفيثر

السحرفي

بالسحر

بلاكدرصفو

بالنار

غوارو

نظار

ظفارو

أكوار

ر1دوثر

عمار[ام]ثر

بالنار

عارمنياللناس*

للعار

سياربنمنظور

أقدار

وإغتار()؟

جرممنرجل

مقبلابن

الكميت

4/505لخزانةا

،823لمغنياهدشوا،2/83مع

الشجريابناقر(،،)اسنق

1/49سيبويه367،/1

]مع،4947/،1/474العيني

1/]68

87/497،/1الخزانة

،2241/،1/111،434لخزانةانيالذبياالنابغة

،332/30،665،/4134،

ما)أقر،ق،4144/العيني

،132المغنيشواهدصبار(،

2051/[،1/441]سيبويه

3452/،1/571لخزانةائل1وكليب

،1/192،392،575لخزانةادارةابن

العتني،3441،4/961،165/

2،285/الشجريابن،3186/

1/257سيبويه

1/48،68سيبويه]جرير[

294/الخزانةالاسلتبنابوقيس
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لجاربايوفونلم

عمارابن

بمقداريجري

الضاري

يرلساا

يرنا

يريسااوك!

يرنافعاراك!

الجارعلىك!

نارلىإايما

زدقلفرا

لاخطلا

لأحوصا

النحيت)3(

جارمنسمعانعلى

خطأ.2،626/:الاصلفي(1)

خطأ.2،965/:الاصلفي2()

[.]المؤلف.الجذميقرطبنسعدوهو)3(

126

لعينيا،(1)3626/لخزانةا

،132لمغنياهدشوا،4/644

[2/27مع]،852

2/841،237سيبويه

هدشوا،(2)3956/لخزانةا

الشجريابن64،1،22المغني

،1/054سيبويه1/01،2

/2[]231

4242/الخزانة

1/463سيبويه440،3/الخزانة

،4/351لعينيا،4/134لخزانةا

76لمغنياهدشوا

،4/162العيني،4/974لخزانةا

الشجريابن926،المغنيشواهد

سيبويه،1/5،32/2531

86[2/،1/051]مع1/0،32



بالعار]لاموانبنو

النارمن

دينارابن

بمنشارحزا

لداروالباب

الجارحرمةعن

جرار

بالناردئهإلا

النارعن

مكنورغير

والخيربالاحسان

مخهارلر

محاسير

توغيرذاتك!

الدهارلر

ممطورالمحلبعدك!

الكلابيالقتال

هندبنمساور

الاسديلمزارا

كلبةابو

الاعشى

الرمةذو

زبيدبوا

لفرزدقا

127

بنا،2/99،291سيبويه

2/35الشجري

4/573لخزانةا

4/475لخزانةا

58لمغنياهدشوا

1/318الشجريابن

الشجريابنبانقيا(،،)الابلقق

/208

2294/العيني

المغنيشواهد،1/214العيني

52

شواهد،295/[،1/611]مع

1/182سيبويه2،32لمغنيا

،2904،475/،1/511لخزانةا

برواية137]3/،1/427العيني

،1/691معخطأ[،"والدين"

ابن،252لمغنياشواهد2،77/

،2213/،1/04الشجري

[4]1/962،37سيبويه



خيرربخماا

فير(لعصاا

نيرلتناا

مشكور

الغيورهزة

عمروآلمن

عمروبنيا

بكربنسعدبنيمن

جسرابننوفل

بشروابن

صبرجمالإ

بجمراطوي

عمروبنصخرأبا

قدريكان

بكربنسعدأخايا

الحمارقيح

"

وافر

"

"

،2/263لعينيا،2/301لخزانةا(1)نحسا

الشجريابن75،المغنيشواهد

سيبويه)فجأ(،ل2،08/

[1/481]معط1/4،25358

3د4//الخزاكة

236/اصشجريابنالمرخى)2(أبو

1/74لخزانةاالعرجي

1/071سيبويه

1/353لخزانةا

2714/سيبويه[]الفارعة

2474/لخزانةاالخنساءأخوصخر

،4481/العيني،4424/الخزإنةالصمةبندريد

471،]2/67[1،134/سيبويه

1/48معقيس[بن]عمرو

2148/سيبويه204،2/مع[)4(سنانبن]يزيد

1/053الشجريابن[]"

4/084العيني

2/021الخزانةيزيدبنمفزغ

]المولف[.زهير.بنلخداشويروى(1)

]المولف[..البطيحةاهلمن2()

خطأ.""بسيطبحرهأنذكر)3(

(221)ص"الاديب"فرحةفيكما(4)
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لحمارامقئدة

حارإياكأو

لمزارا

نارأجيج

بدارهاتا

قصاربارماح

فزار

تضاريان

قصارولا

جبارأو

قفار]بلد

جيرالعلماء

تحوري

يرمد

رونذ

لفقيرا

لسعيرا

خطأ.375،:الاصلفي(1)

عدي[بنت]فاختة

الطائيمعدان

حطانبنعمران

سلامةبنالرحمنعبد

ثعلبةبنالكميت

الاعجمزياد

الجعديالنابغة

الاسلتبنقيسأبو

رميضبنرشيد

912

سيويه20،8/الشجريابن

ب!1/08

2692/لخزانةا

)اوردشلم(ق

لمغنياشواهد،2044/لخزانةا

2913/سيبويه313،

3167/لخزانةا

3،3654/485/لخزانةا

لمغنياشواهد،3425/لخزانةا

74

11[4/367/1،]معالعيني

1/901[سيبويه

،(3741)/1الشجريابن

/2423

،1/30.3/3052لخزانةا

شواهد،4/634العيني،4/525

422لمغنيا

2482/لخزانةا

274/لخزانةا

،1/005العيني،3902/لخزانةا

151المغنيشواهد



لذكورا

لمنيرا

المجيرإذلال

كثيربيأوابن

الصقورحذر

كبيربكنتي

الصغيرلطفلو

النضيربني

كالشعيرملجزيرة

شهرزور

وزور]كذب

لازورا

الضمر

لمدبرا

منكر

والأعصر

مقصر

لمنذرا

معمري

المدبرالشباب

"

كامل

"

"

"

3413/الخزانة[سنانبن]قطيب

3/524الخزانةاميلبنمؤمل

1/301مع

سيبويه1/4،34الشجريابن[أقرمبن]إمام

1/452

2032/مع

1/791مع،3132/العيني

[1/171]مع،3021/العيني؟حسان

1/69الشجريابنإلاهبنعمر

[1/522سيبويهالوردبنعروة

1/237لخزانةامتمم

1/464،064الخزانةهانئابن

[1/7]مع،2447/لخزانةاالخنساءاخوصخر

3662/لخزانةا(1اعصر)

حماسي

حجربنأوس

كبيرأبو

3492/لخزانةا

3992/لخزانةا

،3885،4/761،124/لخزانةا

الشجريابن83،المغنيشواهد

1/117

[.المؤلف1.عيلانقيسبنسعدبنمنبهواسمه(1

031



الاوبربنات

مشهر

احذر

الابحربسيف

(1)ء"
يالر

المشتريوأنت

الغابر

الطائركالعباب

باكربخير

فاخروشباب

كابرعن

كابرعن

الاشبارخمستة

عشاريكلأ

الابكاركلأ

الابصاركلأ

نهار

فخار

بدار]لمجازذو

].يقصد"لم":صوابه(1)

حنظلةبنسهم

المولىابن

اليتهفيلحكمابن-نريد

دقلفرزا

السلمي[]مؤرج

[.لمؤلفا

131

لمغنياشواهد،1/894العيني

1/481م،16

4/521لخزانةا

4/842لخزانةا

1/017[3/125،]معالعيني

لمغنياشواهد،1/55لخزانةا

267

4/2العيني

4/142لخزانةا

4/242لخزانةا

،3621/،1/99لخزانةا

،1/055لعينيا،4/242

هدشوا،312،34/984/

سيبويه،471،652لمغنيا

1/352،492،592،2/702،

[112،2/602]،1/581مع

لمغنياهد]شو،2/272لخزانةا

273/الشجريابن،292



فجار

لاكوارا

نهار

الاقدارمن

نصارلاا

لاحجاراكدرا

جرار

حضاراليدين

وباررماللىإ

غدورغيروكنتفكان

لجرير

ومزورلهوىاطرق

لمعذورا

باميرليليس

يدريما

الذعر

مضمراحذ"

النابغة

زلادبنالربيع

اللاحقي[]أبان

زهيربنكعب

دبيري

الأخطل

الطرماج

،1/504لعينيا،356/لخزانةا

،مرار(لاا)ق،3071/،2/934

سيبويه،2131/الشجريابن

[1/9]مع،2،38/2051/

39،35538/لخزانةا

،3435/العيني،3564/لخزانةا

سيبويه،2701/الشجريابن

1/85

4243/الخزانة

)الانبار(ق

4384/الخزانة

4/184العيني

1/83يهسيبوقدلفرزا

1/73لخزانةاالجنوبأبيبنمروان

1/98مع

[1/251]مع،1/184لخزانةاجرير

191لمغنياشواهد

،326،252/،1/245لخزانةا(1لاعشى)ا

،2071/م،792لمغنياشواهد

2091،278/الشجريابن

[.المؤلفأ.علسبنلمسيب1او(1)
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الجزروافة

الازرمعاقد

الذعرك!

لخمراوسابئ

[يفريلا]ك!

الحضر

البظرطويلة

خمرعلىموهبة

الامرتقارببعد

الحصار

!اضمار

الئربالمحتنك

المصعرر

مصدر]او

الاحمر

الاخيروابن

بمعمر

تشعرلملكأن

مجزوءكامل

هزج

رجز

3،206/العيني2،103/الخزانةهفانبنتخرنق

،1/534الشجريابن4،72/

،1/401،64،2942سيبويه

[2051/]مع

،31،64/261،222/الخزانةزهير

،1/911مع32،31/العيني

لمغنيشواهد93[،2/،]186

ل،2111/الشجريابن45،2

2،37،928003/سيبويه)عبأ(،

3277/لخزانةاالخنسماء

2491/معحسان

2137/مع،445/العيني

111لمغنيهد1شوريبعة[أبيبن]عمر

1331/الخزانةالمهاجربنخالد

3411/لخزانةالحريريا

1/28الشجريابن

2242/سيبويه[حريثبن]غيلان

[1/193سيبويه

1/292لخزانة1دارةابن

2422/مع

لمغنياشواهد،1/174لخزانةاطرفة

13

1/811مع
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فاصبري

دفترخير

باتربعضب

وجائر

بالعواور

الحافروقاح

]الزاجر

بالمشافر

ماطريوم

باكربخير

فاخروشباب

لخمرا1

القمر

انتظاري

اعتصاري*

المئزر*

الاشقر

رمل

سريع

3/83الخزانةعبدناجزالإيادي

1/94مع

2/345،4/174،العينيالخزانة

2167/الشجريابن

سيبويه4571،1/العينيالمثنىبنجندل

/2]374

3134/العيني

2/413[سيبويه

1/166العيني

زديا

زيدبنعدي

(1الاقيشر)

2/801[4/2،]معالعيني

1/253[سيبويه

،3495،4/064،425/انةلخزا

لمغنياهدشوا،4/454لعينيا

،1/264سيبويه،(حكا)ل،522

[2/18مع1

،4/615لعينيا،2/972لخزانةا

سيبويه2،37،38/الشجريابن

32[/1مع279،21/

]المؤلف[.للفرزدق[الشجريابناب1شونسبه(1)

431



الفاخرك!

جابراخي

ساخرومن

الضامرالمهرة

الصادر

دارفي

شعري

الفجرجشآت

عنصري

عمروام

الظرارعلى

الاظفارقانئ

حذار

"

"

"

مشطورس

الاعشى

]الاعشى[

العبدسحيم

الباهليهشامابو

النجمأبو

احمر[]ابن

العجليالنجم]ابو

رؤبة[]

135

،1/98،032،825لخزانةا

2/12،14،011،/364،65،

742،152،984،4/142،

لمغنياهدشوا38،/4لعينيا

75،347،/1الشجريابن50،3

سيبويه،052[،01]4،36/25

،77461،/1]مع،1/631

/265]

2501/الشجريابن77،/1مع

1/274الخزانة

1/245لخزانةا

لمغنياهدشو،1/112لخزانةا

مع1/44،2الشجري]ابن1،32

1/،35/2]76

)جشأ(ل

1/926لخزانةا

1/025الخزانة

2177،202/سيبويه

سيبويه،2011/الشجريابن[

/273

سيبويه،2011/الشجريابن
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الداراهل

عكارأينق

بالصرار

قرقار

الاوارمن

لكروربا

جمهور

لمحبورا

لهبورا

محجور[1

السور

عذيري

]تيقوري[

بعيرى

مكوروقي

ظهيريقي

العصيرلىا

بالسحرالعشاء

خفرفي

ظفرقلامةولا

عسربعديسره

لنجماابو

لعجاجا

طائي

الرضي

ربيعةأبيبنعمر

136

،1/584،2/271،971لخزانةا

سيبويه205،2/الشجريابن

1/،98[0،999]

1/85مع

2/04سيبويه،385/انةلخزا

601،801لمغنياهدشوا

،1/18،99،832،884انةلخزا

الشجريابن4،277/العيني

1/185،5،32سيبويه2،88/

0،33/2،9،232356

]1/184[،3/942،معالعيني

]2/53،1023

1/275الشجريابن

3645/الخزانة

2033/الخزانة

المغنيشواهد،4594/العيني

[1/212]مع،174



بننبرجئتماني

ضرعيش

يساراذا

الثرثارفجانب

للكسوراءئا

سابورفي

مسوريديفلئي

لمنظر1و

الزافراءيد

كابركابرعن

نارهضوءلىإ

نفرهمن

حجرهفي

جريره1

ولابنه،نفيلابن(1)

"مد:الاصلفي2()

برمتقا

)2(طويل

مديد

رجز

لمغنياهدشوا،359/لخزانةا(1عمرو)بنلزيدينسب

،1/092،2/071سيبويه،662

[2/931مع]

2/04مع

1/001الشجريابن

159/الشجريابنالسعدينباتةابن

)05(

حسان

زهيربنخداش

حسان

5--ر

31،38/لعينيا،1/962لخزانةا

سيبويه70،3لمغنياهدشوا

1/671

374/لخزانةا

4/12لخزانةا

4/142لخزانةا

4/558العيني-

بنا375،0،33/لخزانةانواسابو

2/353الشجري

311[2/سيبويهحريثبنغيلان

]المولف[.الحجاجبنولمنبهسعيد،

خطا.يد"،
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وسعيرها

هاربحا

هااروعذ

بعقارهاشارب

اسيرهامن

قصورهاعلى

ثغرام

عذر

عقرجباتوإن

صبر)2(فلا

العسر

العذر

القطربلله

الذعر

عصربعدنامن

طويل

كامل

"مجزوء

رجز

طويل

"

"

"

"

"

-را-

تولببنالنمر

(1[)النجمأبو]

4/166العيني

ل،ر(بحا)ق،4/161لخزانةا

يأ()ب

1/78مع

1/53[06،]معالمغنيشواهد

-ر-

1/57لخزانةالمتنبيا

1/271لخزانةامتماابو

ا(ب)جل

1/217الخزانةميادةابن

1/453الخزانةضصةابيبنمروان

1/964لخزانةا

1/553،2/017،الخزانةابوصخرإلهذلي

3/617،3/67،278،العيني

1/]166[،175،]2/87،مع

231،62،75[،شواهدالمغني

386[/1الشجري]ابن99،2

.(1/44)يعيشلابن"المفصل"شرحانغل(1)

[.لمؤلف]ا.هناكانظرهصبرا!،"فلا:الرواية2()
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سراولا

الصدر

بهر)1(مخالطه

القطرلبده

الرهر

شفرمنهم

الشزرالنغلر

العذر

(2والتمماأحسبلخبز

لقطرا

نزرلاو

السريطهر

السمرالمثقفة

والاجرالناسفي

قدر)3(لهيثفلم

بنا،2/261،4/971لخزانةاتمحا

1/95،031،2/9،33الشجري

[1/44،371،2/65مع1

1/722سيبويه،2/492لخزانةاخطللاا

1/394لعينيالرحالا

2487/الخزانةالمعتزابن

[1/291]مع،3892/لخزانةا

1/68مع

3313/الخزانةالحمامبنالحصين

1136/مع

،26/العيني3،483/الخزانة[الرمةذو1

ابن،012المغنيشواهد،4/285

إشنأ(ل،2،78151/الشجري

4/301لخزانةاالدماميني

482لمغنياشواهدعطاءأبو

،1/101مع،4/061لخزانةا

[2/431العيني]

4/395لعينيا

بحرمنأنهماوالصواب.458/لخزانةالىإوأحالهجر"صدر،"ولا:الأصلفيبعدها(1)

للأخطل.أخرىقصيدةمنالبسيط

[.]المولف."أحسبوالتمرلخبز"اانظر:2()

"."قدري)ثفي(:اللسانفي)3(

913



البدرطلعأو

صدرولا

خمرولاهواكخللا

الحشرموعده

وفرلهثاب

كسربهايهاض

جبرولا

الحفربراثنه

الدهرفعلبما

القطربلهايإن

والخمرالسدائف

امرخليقتهفي

احمرعريان

مخيرمعدفي

يذكر

ولامتيسر

با.".تذكر

القشيري":العينيعند(1)

الصليفان.بنخالداو)2(

1/411مع4/0،38لخزانةا

2/343لعينياجرير

لمغنياهدشوا،318/لعينيا(1)الرقاشيالمنلربنفلألد

[1/391انةلخزا]،63

35[2/]مع3،273/العينييزيدالجعفيبنسلمة

]مع،4/171،721العيني2()الزبرقان

/2961]

التغلميفلألدبنشمعلة

تغلباعشى

الفرزدق

المصرينباتةابن

الفرزدق

[.]المؤلف

زهير

014

1/126الشجريابن

1/123الشجريابن

2456/العيني

[1/901]مع،2412/العيني

1/17لخزانةا

272/سيبويه

1/57لخزانةا

مع،2133/،1/181لخزانةا

1/13سيبويه،1/201

،4/092العيني373،/1لخزانةا

2،88/،1/261الشجريابن

1/343سيبويه



لمتغور1ك!و

تنظرحيث

فتعذر

هوبر

يتذكر

يتمرمركلأ

يتغيرلا

منظربعدك

معبر

يتغيرقد

]ومعصر[كلأ

اقدرأنت

يزهر

ومفخر

وأكثرثلاثمن

وتزهر

الاسلتبنقش!ابو

لرمةاذو

كثير

ربيعةأبيبنعمر

ذريحبنقيس

الاصغرنصيب

حسان

الكلابيالقتال

لمضراباأبو

141

،3295/،1/005انةلخزا

،4/704لعينيا،4/682،834

سيبويه،071لمغنياهدشوا

2/84لخزانةا

،2/232،4/19،084لخزانةا

الشجريابن2،64/مع

1/223سيبويه،1/531

2،038/العيني2،382/الخزانة

235المغنيشواهد

2404/لخزانةا

،343،231/،2042/لخزانةا

،1/431العيني،4525/

المغنيشواهد،251،483/

2،87/الشجريابن،63017،

،1/131]مع،2175/سيبويه

/2،84226]

1/593سيبويه

2487/لخزانةا

365/لخزانةا

2175/سيبويه

المغنيشواهد30،23/الخزانة

701



جدرا

تصفروهي

يحذرحيثمن

يحذركانما

انور

فيكبروالصغير

تصبرلستأم

ميسروشر

المسورالمرزبان

وياصر

ابربعده

يبادرما

ناصرغيرك

حائر

طائروقلبك

السرائر

جازرك!

لجاذراك!

ناظر*

المقادر

،365،3045،4/09/لخزانةاشراتأبط

هدشوا،3684/،2/561لعينيا

مع]،2/731م92،3لمغنيا

1/22،701،2/76]

3754،4/723/انةلخزاهيةلعتاابوأ

1/177مع

3487/لخزانةا

مع،3885،4/124/لخزانةا

2/271

288لمغنياهدشوا

1/751سيبويه،1/261معزبيدبوأ

1174.175/الشجريابنكاهلأبيبنسويد

1/137الخزانةالدؤليالاسودأبو

1/11سيبويهفاتكبنحنظلة

1/017الخزانةالجعفيجمانة

1/373سيبويهالكميت

1/991الخزانةالجرميوعلة

1/602لخزانةا

1/233لخزانةاالاحوص

،3446،546/،1/054لخزانةاالرمةذو

لمغنياشواهد،4/712العيني

،1/34الشجريابن227،

]437[276،،1/42سيبويه

142



أباعر

عاقرفانك

متظاهر

ناصرإلاهعوض

الاباعربهن

قاصر

سامرلحيا

و]لمقابر

ويحابر

المساقربالاياب

حاذر

بر1تدالمقامفي*

شاجرك!

متساكر

مرونقا

ظاهرريطة

1/764لخزانةاشيلنجاا

لعينيا،3744/،2/671انةلخزالبطابوأ

،2601/الشجريابن،3953/

1/75سيبويه

2532/لخزانةا(1الربيس)ابو

1/552العيني

1/62الشجريابنحمارالبارقيمعقربن

الشجريابن،342/لخزانةاثوربنحميد

1/423

2548/الخزانةكاهلابيبنسويد

شواهد،389،161/لخزانةا2()رلهعبدبنراشد

901لمغنيا

،3331،091،946/لخزانةالبيد

سيبويه،2/77مع،4/012

1/234،144

لمغنياشواهد،4/56لخزانةاالفرزدق

1/32سيبويه،692

الشجريابن،4/251لخزانةالفقعسيعمروبنسبرة

1/912

[.]المؤلف.المحرزيللجون:وقيل(1)

انظر.الاسديولمضرسحماربنلمعقروينسب[.]المؤلف.ئني1المدعنالسيوطيقاله)2(

)عصا(."العربحسانو!4(04)3/"والتبيين"البيان
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العشائرحملتك

آسركاتاك

التهاجر

طائر]مر

طائرقلبكان

أبادر

فالاصافر

عامرالمسالاتتلك

عامرويسلم

غامر)1(الماء

الدوائرعليه

سائرتيبيومن

عامرعزةالمن

المآزرعليه

الأباعربهن

المخاطرإلا

التساترذاك

أسيريديكفي

أدور

تدورلصروفو

نظرا0"رفغا"يةالروا(1)

.،"538:الاصلفي)2(

4/651لخزانةا

2/72مع،4/472لخزانةا

4/233لخزانةا

[1/492سيبويه

1/468سيبويهربيعةأبيبنعمر

4/378لخزانةازهيربنورقاء

)فيا(لفر(،صالا)اقكثير

4/054لعينيا،4/053لخزانةا

مع،4/535،953لخزانةازهيربنقيس

1/427سيبويه،201/

24لمغنياشواهد،221/مع

202لمغنياشواهدليلى

5)2(4/04لخزانةا

1/65مع

3/962العينيربيعةأبيبنعمر

53المغنيشواهدالراعي

1/182مع

2611/مععزة[]كثير

1221/الخزانةالضبعيالاخطل

1/233الخزانةالاحوص

2/703الخزانةشرحبيلبنوائل

[.]المؤلف.هناك5

لموضفيالبيتيوحد54".
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تدورالعاقباتأن

يسيرعليك

عسيرلديك

ؤييريستقاد

جزور

حسيروهي

حضور

فقيرإليك

هديرلهن

كبيرالزمامإن

أطيرهوبتقد

يعتبرليسو]نكل

الفرارأينأين

الزفر

الظفرله*

1قدرو

هجرسواتهم

بقر*

صدرولا

شعرواما

ذكرباسل*

المطربه

.المجنونهو)1(

"

"

"

"

"

"

"

"

مديلى

بسيط

2/793لخزانةا

[1/83مع]،2/51لعينيا

1/318الشجريابنلس[نو]ابو

2264/لخزانةا

3526/لخزانةاالنصريخليلبنمعاوية

4/18لخزانةاضابئ

4/337لخزانةا

79لمغنياهدشواهدبة

1/741مع،83لمغنياهدشواكثير

1/55الشجريابن)1(الملوحبنقيس

96[/1]مع،1/431العينيالاحنفبنالعباس

118/مع

1318/سيبويه1/0،03الخزانةمهلهل

ابن،98/3135،/1لخزانةاباهلةأعشى

1/622الشجري

،242/العيني،1/79لخزانةالاخطلا

بنا،64،823لمغني1هدشوا

سيبويه،1/763لشجريا

1/061،842،154
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قصر

وزرالقناواطراف

النظر

والخور)1(

انتظر

الحمر

الحجر

ك!ومنتظر

عمر

الذكرالصارمك!

عمرسوءةفي

القدراضطزلنك!

بشرحلقهمن

مضراحسابهاعن

.[لمؤلفا].ألفشلوا"(1

خطا."1/273":الأصلفي2(

البحتري

مالكبنكعب

لبجيلةعبد

المنقرياللعين

الخطابي

احمرابن

جرير

لجاعمربن

146

1/401لخزانةا

1/173سيبويه

1/111لخزانةا

،2/404لعينيا،1/421لخزانةا

[1/531مع]،1/16سيبويه

2/282لخزانةا

383،4/49/،1/023لخزانةا

لمغنياشواهد1/9،33لخزانةا

3370،37،/1سيبويه78،

[4/882]العيني

،[2611/]1/95،3لخزانةا

،4/042العيني2(،273)/4

،[451]،2/2مع،70،3573

الشجريابن928،المغنيشواهد

،1/26سيبويه342/2،83،/1

128،413

المغنيشواهد1/1،36الخزانة



السهر

شجرولا

تذروما

بشرمامثلهمك!

الازربه

السبعررأسهك!

قصرولا

تأتمر

الكبر

ظفروولا

لبصر1و

سقربعدها

القمرجنىما

القدرلهمخبوء

مضرعزهاوأرست

1/754انةلخزا

،4/425لعينيا،1/175انةلخزالحطيئةا

الشجريابن0،31المغنيشواهد

1/932

المغنيشواهد2،82/الخزانة

44

2،69/العيني،2013/الخزانةالفرزدق

،84لمغنياشواهد،3562/

سيبويه،2411،451/م56،2

1/92،438

2463/لخزانةا

،1/524العيني،2004/لخزانةا

38[/1]مع

2804/لخزانةاالاصبعذو

لمغنياشواهد،2625/لخزانةاالسلامعليهلعليينسب

176

3214/لخزانةا

3/523،4/228،الخزانةأميلبنالمومل

1/891م

3611/الخزانةالقيسامرو

4/11الخزانةزهيربنكعب

2503/الشجريابن
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القتر

ومنتظر

يحتقر

ذكرواينماأ

لخبرا

نصرواكالذي

قصرالعلا

البقرعافت

القدراضطزهاحتى

الاثربهاباقي

ينتصرالمقدور

تنتظرالحربفي

انتظروالاو

زمرلها

سنمار

دبار!اك!

ناررأسهفي

،4/882لعينيا،4/771لخزانةازبيدأبو

]سيبويه2،87/الشجريابن

1/]337

4/303الخزانةللزرقاءينسب

235لمغنياشواهد

4/433لخزانةا

10،1201المغنيشواهدحةروبناللهعبد

4/588الخزانة

[211/]مع4/99،3العينيالخثعميمدركةبنأنس

1/944العينيزهيربنلكعبينسب

4/523العيني

2105/العيني

لمغنياشواهد،4/178العينيزهير

923

4573/العينيالغديربنبشامة

4/573العينيحريبننهشل

العيني،1/135،421الخزانةسعدبنسليط

،1/101الشجريابن،2594/

[1/54]مع

،1/702.04،2/2486لخزانةاالخنساء

ابن،09لمغنياشواهد،3433/

1/961سيبويه،1/17الشجري
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الناركانتمذ

طاروا

مختاروهو

ديّارإلاك

وكاربالسلمين

فأنظور

منشور

دهاريرحالأيشما

لمغرور

الشقاريريصثي

مياسيردارتإذ*

الاعاصيرتعفوه

قيرقرا]

فينسبتهفيانظرالخلاف)1(

لبشارينسب

السكونيحماربنيزيد

الطبيب[بن]عبدة

هرمة[]ابن

حجربنأوس

)1(نجدي

الزبعرىابن

200/)"لياللآسمط"

941

1/245لخزانةا

2/583لخزانةا

623لمغنياهدشوا،2/6مع

،1/352لعينيا،2/504لخزانةا

582لمغنياهدشوا

،1/0،37/2022الشجريابن

[2022/]مع222،

،3571،477/.1/58لخزانةا

ابن266،المغنيسواهد،045

]مع،2581/،1/122الشجري

/2701]

2913/لخزانةا

1/221سيبويه،1/527العيني

الشجريابن،2476/العيني

[2522/]مع،2531/

4041/العيني

86،المغنيشواهد،1/173مع

سيبويه،2702/الشجريابن

/2158

[2186/سيبويه

.)8



الكبار

وبارك!

الحرحرن

يسار

سارواالحيئفامسى

حمارأمامككان*

العشارالمعلهجةمع

ارلفرا

مستعار

لمعارا

لخيارا

نزارتعلمه

غرارمنهادرة

خمارعربه

لفخاروا1

الخيارين1

مجزوء)1(بسيط

وافر

لعينيا،1/54،3/3322لخزانةاعشىلاا

بنا1/155،4/382،85،3

سيبويه،2/51،511يلشجرا

[1/8،451مع]،2/04

4/302لخزانةا

2/477لخزانةازهير

1/38مع

67،،30،234/66/لخزانةا)2(فزارةبنثروان

لمغنياشواهد،938464،

1/32ش،1/23سيبويه01،3

1/158،العيني3/935،الخزانةخازمابيبنبشر

256/سيبويهالاوار(،،)ابانانق

256/سيبويه،417/الخزانة[خازمابيبنبشر1

الشجريابن3،378/الخزانةالفرزدق

1/212

1/02مع

1،85/2322/سيبويهالسلكةبنالسلياب

لمجنونا

1/151[سيبويه

336[1/سيبويه

البسيط.مخلعيسقى()1

[.]المولف.فزوانبنزرارةاوزهيربنخداشأو2()

051



1/701مع-"ارازلاوأزورلا

94المغنيشواهدخنساءزهيرأخت"لغضار1ولا

1/918لخزانةاالكلحبة"زور

مع]،1/11سيبويه،إير()قالشماخ"زميرأو

34[/1إيرتضمنهن

593214،/1الخزانةطرفة"نطير

)إير(قزهير"تدورقد

المغنيشواهد،2501/الخزانة)1("البعيربالعطم

2288/الشجريابن،52نزورمقلات

الشجريابن،2277/لخزانةا-"الصدور

ش2101/سيبويه2،38/

279/سيبويهالفرزدق"العمورذكر

3442/لخزانةا2(عمرو)بنزلد"الصبور

1/601الشجريابن-"النصور

2463/العينيالوردبنعروة"وخير

3/83الخزانةأبوالمهوشالاسديكاملالحمر

)الايسر(قلرمة1ذو"الايسر

3/85الخزانةحزيبننهشل"لمعمر

2252/العيني-"أحقرلمما

[.]المؤلف.أنهاوالمشهورلكثير،والابياتالقصةالسيوطيحكى(1)

قيولكثئر581(،058،/1)""الحماسةقيمرداسبنللعباسوالابيات،الاصلفيكذا

091(.1/)لي"اللا"سمطقينسبتهافيالخلافوانظر47(.،146/)"ليالقالي"اما

لمؤلف[]ا.نفيلابن2()
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يغدرلامحمدافان

يستنسربارضنا

الغادرالغليلوشفى

عارقتلورب

اطهاروسادة

مجير)1(لات

ميسورلاو

معذورمسلم

المقهوراعوشا

مغتفرالحبذنب

والجدر

الخدرجارتي

زبرللئها

"احذ

مضمراحذ"

"

"

قطنةثابت

جرير

"ا)2(
لليثيالىسمرد

الاقيشر

الدارميمسكين

")3(

احمرابن

[.]المؤلفمجير"."ليسأو)1(

نأعلىللدلالة"عحرفالاسمقبلالمؤلفوضع)2(

[.]المؤلف.لحاتموينسب)3(
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511لمغنيشواهد

2116/م

الشجريابن،4/486لخزانةا

1/80،3323

،3،6564/184/الخزانة

،33134،المغنيشواهد

،2103/الشجريابن،2801/م

73[/1]مع

1/286سيبويه2،363/العيني

العيني،2461،4/477/الخزانة

شواهد،2301،4/178/

85[/1]مع313،المغني

284/مع223،/4الخزانة

[1/791]مع377،/1العيني

225/مع

2418/العيني

1/468الخزانة

3166/،1/964الخزانة

1/272سيبويه

العيعي.عندإليهمعسوبالبيت



والفخرأبيكويب

الهجر

والنحراللبات

الخمروحلت

الامرفتشابه

نظير

حماريبقولم

الفرار

ستمار

روافغا

نحداروا

هريرالموتمن

عامريابعدكمن

ناصرلهليسمن

وذعر

لانفر

والنهارالليلعليه

نهار

مجزوءكامل

رمل

سريع

مشطورس

و]عتبار

الازاريعلىبحيث

زبيدأبو

لمخبل[ا]

نواسبوا

المولىابن

؟()الافوه

الاوديالافوه

الصمة؟بندريد

مع،2/337،535انةلخزا

1/151سيبويه،2/691

2/551انةلخزا

،76/265،/1الشجريابن

143

3533/انةلخزا

3255/انةلخزا

335/لخزانةا

1/66لخزانةا

،3781/،2/741،691انةلخزا

بنا،1/001مع،4/945

2/253الشجري

618لمغنياشواهد

2061/الشجريابن

1/114لخزانةالحطيئةا

1/214لخزانةا

1/271مع

1/168لخزانةاساعدةبنلقسينسب

1/181مع،3751/لخزانةا
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اعتبارالبصيرعين

الفرارفاين

وخسارحسرة

جاريقسمنان*

غزاركالغصون

المهاربينهن

الصزارالمسامع

فقيرإلهييا

تصيركو

والخابور

خبير

لبحورا

بوراناإذ

لدبوروالصبالاا

مكفهركامح

الاخباروشتت

العسكر

هالرقاعبنعديأو(1)

مجتث

متقارب

186/مع-

3795/انةلخزا

1/171مع

،3823/لعينيا،4/881انةلخزا(1د)وادابو

هدشوا،561،[02،14]/2مع

بنا،2/9م،931لمغنيا

سيبويه،2/342الشجري

3292/العيني

1/641مع

،3994/،1/531الخزانةزيدبنعدي

،]1/97مع220،3/العيني

شواهد[،2541/]،84961[،

الشجريابن،016المغني

1/07سيبويه،9819،/1

2485/لخزانةاتوسعةبننهار

188المغنيشواهدالزبعرىابن

[1/491]مع،3501/العيني

3633/العيني

345/الخزانةالحميريالهولأبو

2432/لخزانةا
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الايسر

غامرهلا

حاذره

حاضرهانا

قادره

كاسره

طويل

فرهمشا

هرهتصا

حاضرهلحياك!

سامره

]زنابره

عساكره

دعاثره

ئرهافصد

ناصرهاليوم

مو]طرهاستهلت

سرهكافالدهر

]المؤلف[.الاعرفبنسحيم(1)

5--ر

(1)سدرةبوا

ربعيبنمضزس

الفرزدق

الحطيئة

ربعيبنمضرس

زهير

الجعديالنابغة

155

3721/لخزانةا

1/951سيبويه،1/972نةالخزا

1/483انةلخزا

2/392لخزانةا

لعينيا،347،4/937/لخزانةا

،321لمغنياهدشوا،1/555

[1/87مع]،932

1/901سيبويه39،38/انةلخزا

1/158[سيبويه

3584/لخزانةا

،4/89لعينيا،4/532لخزانةا

ق،521لمغنياهدشوا

[2/851مع]،قيشر(لاا)

4/354لخزانةا

الشجريابن2،38/سيبويه

/2113

38المغنيشواهد

791لمغني1شواهد



يضرهقد

قيرهتو

هراكد

نهارهاوليلها

غيارهاثم

سارهاماءاذ

وعرارها

يضيرهاشيءأي

بصيرها

هايرضر

شكيرها

هاقيرو

هاحفير

ورهاصد

مجزوءكامل

سريع

"مشطور

طويل

الجعديالنابغة

لحجاجاابن

-را-

الرقياتقيسابن

ذويبأبو

ذويب[]أبو

كثير

)جرير(
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بنا،1/415،4/01انةلخزا

2/811لشجريا

لمغنياهدشوا،1/638انةلخزا

4/09انةلخزا

212لمغنياشواهد

3511/العيني

1/012الشجريابن

53المغنيشواهد

،217/الشجريابن

[2913/]مع

1/82الخزانة

1/17،2/3،367لخزانةا

/4155

،2،83/4948،566/لخزانةا

سيبويه58،2المغنيشواهد

/2153

حصن(بئز،)الاملحانق

2/052انةلخزا



هاعورو

هاكسور

هاعصير

هايسير

هاصقور

هاتبور

هاسيرأ

نورهاووجهك

زورهاا

فقيرها

صغيرهابان

يضيرهالا

مطيرهالىالعزا

سعيرهاالغوادي

جبورهابطيء

زورها*

فجورها

لمؤلف[]زهير.بنكعببن(1)

،3675/لعينيا،2/192لخزانةاربعيبنمضرس

[2/921مع]

،21،32/3،895648/الخزانةخالدبنزهيرالهذلي

2117/م

2943/لخزانةاالبرصاءبنشبيب

)فرا(لزغبةبنمالك

2376/لخزانةا

1/68مع

،2184،585،955/لخزانةا[الفرزدق]

،2641/م،274لمغنياهدشو

[1/62]مع

2486/الخزانةمطيربنالحسين

442المغنيشواهد

4،431/العيني347،6/الخزانةذويبابو

1/438سيبويه

2244/العيني1()عقبةبنالعوام

4/68العينيالشماخ

1/953الشجريابنجرير

(،وال)اق،4/424لخزانةاتوبة

ابن،0،7102لمغنياشواهد
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هايرهر

هانزورلا

نورهاشثإذا

وعذارها

ازارهاجنما

نارهااين

نجارها

]ابصارها

ايسارها]ولا

دارهابسفوان

دارهالديه

وجارهاحموها

غارهامحدودبا

هايردمقا

هامورما

كامل

رجز

متقارب

]المولف[.كعبولابنه(1

حاتم

كثير

تولببنالنمر

لأسديامنظور

لزهير)1(نسب

الشنىلاعورا

158

يهسيبو،2/713يلشجرا

[2/181مع]،1/213

231لمغنياهداشو

1/6الشجريابن

1/16الشجريابن

4/161الخزانة

49المغنيشواهد

المغنيشواهد313،2/الخزانة

1/917[سيبويه

366[1/سيبويه

لعينيا،3313،926/لخزانةا

ل،502لمغنياهدشوا،4/444

[2/17مع]،(حما)

سيبويه]،4/194لعينيا

1/592]

،4/452،2/131لخزانةا

،641،592لمغنياهدشوا

،1/13سيبويه،2/122م

[1/201،2/32مع]



عنزبينناوما

معارزوك!

الجنائز

ضامزوهو

مكنوز]البر

فائزبتقى

يزلجاا

القواقيزقرعمن

بازلخز]ا

التنزيذوك!

بالنكزحية

حمزامك!

وجمزيك!

العزرووس

المنقز

وقزاتحته

إوزامحشوة

طويل

بسيط

متقارب

بسيط

كامل

رجز

مشطورس

مشطورس

الشماخ

الهذليالمتنخل

-ر-

دارةابن

يعفربنالاسود

رؤبة

روبة

ا--ز

915

3653/لخزانةا

لمغنياهدشوا،1/114لخزانةا

،1/191الشجريابن20،3

1/271،371سيبويه

[1/126سيبويه

2138/م

1/292لخزانةا

2903/الشجريابن

[215/سيبويه

،1/803سيبويه491،2/العيني

[2121/الشجري]ابن333،

1/58سيبويه

لمغنياشواهد،4/533لخزانةا

،2121/الشجريابن،621

003

1/423الشجريابن



وغمزاقرعا

لفرسا

عدسعلى

ماتلبسا

ابؤساتحولن

فارسافابرحت*

لقوانساا

سالروو!غرينصا

مساحالاا

نسيساشفيتوما

كوانسابقرقرى

البائساينامان

الروائسا]

العطامسا

تقيسا

]أقعسا

متقارب

طويل

كامل

رجز

ابن،88452،لمغنياشواهدالخنساء

1/142الشجري

-س-

2051/الخزانةرميلةبنالاشهب

2517/لخزانةا

-سا-

،3116،4/792/لخزانةالقيسامروا

83[/1مع]،372لمغنياشواهد

،1،575/3517/الخزانةمرداسبنالعباس

]مع1،992/سيبويه،2162/م

/2911]

283143،/1الشجريابن[الخذاقبن]يزيد

3052/الخزانةعمروبنمعديكرب

2172/م4،233/العينيالمتنبي

،[914،164]1،45/2/مع]العجاج[

1255/سيبويه،2،86301/م

[2911/سيبويهغيلان

روبة

لعجاجا

016

1/76انةلخزا

[2/321سيبويه



أمسامذ

شكيسا

طوسالعاا

يؤوسافعدت

المستااسا

نحاسا

لبوسها

بوسها

نفسيله

عرسفيوعيناي

احبساحبس

المجالس

مشطورس

متقارب

رجز

طويل

"

)05(

الجعديالنابغة

-فا-

الفزاريبيهس

-س-

تمامابو

يعفربنالاسود

161

،4/753لعينيا،3912/لخزانةا

سيبويه،2026/الشجريابن

[1/175]مع،244/

1/153الخزانة

لمغنياشو]هد،3672/العتني

[251/]مع،271

العيني2،387/،1/215لخزانةا

ل،902لمغنياشواهد،1/505

)ضوأ(

3272،4/934/لخزانةا

3511/لخزانةا

1/123الشجريابن

،39/العيني2،353/الخزانة

،1/432الشجريابن،479/

[2541،581/]مع

،268/4803،،1/391الخزانة

1/468سيبويه0،31



)1(لابسغير

الفوارسزمام

لهجارسا

العوابس

مختلسغير

العبدسحيم

"

"

"

مديد

عمروبنمفروق

جرير

الزبيربنالرحمنعبد

الرقياتقيسابن

الدنسمن

عرسفيو]لعين

باكياس

انكاس

والناساللهبين

بمرداس

جساسمثل

القناعيس

تعريسيقل

بالنباريس

بالنواقيس

الفراديس

لجواميسا

العتاهيةابو

الرضي

لحطيئةا

حطانبنعمران

عبسي

جرير

.الرويمضمومةلاب!""للبرد:سيبويهعند(1)
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،3104/لعينيا،1/172لخزانةا

[1/261مع]،1/571سيبويه

أ(ب)جل

1/603الخزانة

1345/الخزانة

4/937،العيني3/587،الخزانة

03[1/]مع

1053/الخزانة

1/123الشجريابن

شواهد،355/،1/956الخزانة

،7649،903،المغني

[2421/]مع

2044/لخزانةا

1/511الشجريابن

شواهد2،72/،1/265سيبويه

16المغتي

)الاياد(ق

1/485،568الخزانة

الشجريابن3،371/الخزانة

/2،38343



أمسمنكخير

بالتاسي

قاسيوهو

نواسذوو

نفسي

المجلسفي

يياسلم

فاجلس

*المخلس

ك!صهبةمتعيس

عرندسالمطيك!

تيأسلموإن

للناسلا

شموسشعاعأو

لحلسوا

خلسبطعنة

أمسقضائهبفصل

وافر

مجزوء"

كامل

حذمضمر"

4/682لخزانةاالعتاهيةأبو

4/055لخزانةالخنساءا

4/845لعينيالمتنبيا

1171/الشجريابنعمروبنمعديكرب

4/32لخزانةا

1/014لخزانةاالحطيئة

،4/292العيني3،73/لخزانةاالفرزدق

الشجريابن،301المغنيشواهد

1/337سيبويه2،87/

4/392العيني3،74/الخزانةالحكمبنمروان

333،،4/928،892لخزانةاالفقعسيسعيدالمراربن

لمغنياشواهد،4،33394

،2242/الشجريابن64،2

8521،2283،.1/06سيبويه

2176/الشجريابننواسأبو

1/28الشجريابنالاشتر

الشجريابن932،/1الخزانة(1)لوذانبنخزز

1/603سيبويه20،32/

2336/الخزانة

[1/175]مع373،/4العيني[نجران]أسقف

[.المؤلف1المهاجر.بنخالد:وقيل(1)
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نسلقواوا

ئسالدا

إمرسامرس

اقعنسسوإلا

محندس

بالتوسوس

بعنس

لقلنسي1و

خمس]

ملس

الراس]شوون

جديس

الطيس

ليسي

الهوسمن

الفرسقونس

لمختبس

لجديسية.ا(1)

3/461العينيكلثومعمروبنرجز

الشجريابن،2511/مع

/2941

1/368الشجريابن

2/06سيبويه

[1/512سيبويهلعجاجا

1/001[سيبويه""

934/4203"/1الخزانة)1(للشموسينسبمشطورس

،2524،454/لخزانةاروبة

هدشوا1/44،3لعينيا،[4/65]

[1/14مع]،761،162لمغنيا

3118/الخزانةحكيناابنمنسرح

4،337/العيني،4588/لخزانةاطرفةلىإنسب

]مع51،3لمغنياشواهد

/2301]

إختا(ل-

164



باسهعلى

لنفسه

بعرسه

)1(عبس

راسههنا

يتلمسما

المتلمس

بيهس

أشوس

هجرسو

لمكيسا

لسلمجاا

مسار

سراود

مسخا

دارسبالانيعم

الفلافس

حارسوهو

سريع

"مشطور

طويل

"

"

"

-سه-

الخياطعباس

للشموسينسب

2/791لخزانةا

1/943لخزانةا

-سر-

2/234لخزانةا

2/133مع

[1/7مع]،1/061سيبويهالهدادي[الغطريف]ابو

،3072/،2/251لخزانةالمتلمسا

71،301،401لمغنياهدشوا

2/213انةلخزا

2/294لخزانةا

0/052"سيبويه4/39،3لخزانةالخيلازيد

1/543لخزانةاالزدربنالرحمنعبد

2123/لخزانةاجحدرالهذليبنريعة

ابن22،3/م،2/954لخزانةانواسابو

[2681/مع]،1/11الشجري

)الانيعم(قعامربنحضرمي

3963/الخزانة)2(همامبناللهعبد

[.]المؤلف.العاصبنلعمروالبيتونسب،"حسن"الكلمةهذهبدلالكتابهذاغيرفي(1)

لي.السلو2()
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الممارسنعم

مسالعرا

لراسا

خلاس

عباس

وفراس

هماس

لاس1و

وأتياسكلفأعنز

السوسالقريةفي

عبوسرجل

السريس

شوس

أننسولا

النقرس

المجلساطمانذا

وافر

"مجزوء

كامل

الطثريةبنيزيد

عياشبنحكيم

الخنساء

)1(الهذلي

المتلمس

زبيدبوا

،4/43لعينيا،4/601لخزانةا

[2/511مع]

(قلبراا)ق

1/902لخزانةا

،2/063،4/132لخزانةا

الشجريابن،591المغنيشواهد

،1/5،22125سيبويه936،/1

[2،9244/]مع،2441/

2092/الشجريابن

،2485/العيني3،75/لخزانةا

،2451/م،201المغنيشواهد

سيبويه365،/1الشجريابن

1/71

ابن،268/مع4/90،3لخزانةا

)عبأ(ل388،،1/79الشجري

471لمغني]شواهد

2911/لخزانةاالمتلمس

1432/سيبويه3،636/الخزانةمرداسبنالعباس

نسبهوقد.ربعبنمنافعبداوعائذ،أبيبناميةأوالخناعي،خالدبنمالكأو،ذؤيبابو(1)

[.]المؤلف.اللهبيالعباسبنللفضلوبعضهم،الطائيزبيدلابيبعضهم
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المجلس[]ياكليب

الدعس

فقعسمنيأين

كروسياخذها

أنيسكو

العيسكو

يعسإذ

أمستضمن

تدنسلا

حترشا

حرش

عائشا

قريشا

رجز

مشطورس

متقارب

رجز

[.لمؤلف]ا.لرؤبةنسبه(1)

خطا.272،:الاصلفي2()

العودجران

-تو-

-شا-

عمروبنالمشمرخ

167

الشجريابن،3637/الخزانة

1/15،184،423

3452/لخزانةا

،1/481]مع،4272/العيني

551]

،445،791/،2521/لخزانةا

32)1(،21/العيني4،32

365،،1/133سيبويه،3701/

[2202/،1/291]مع

4533/لخزانةا

[1/175مع3721)2(،4/العيني

3484/لخزانةا

4/495لخزانةا

4/251العيني

1/89لخزانةا



ابغيش

ترضي!ش

المعاشكليطب

العكرشمن

لحريصاجهد

للقنيص

وصاحالاا

رصالقواا

صالقلوا

يملصاأن

حفصا1

رقصا

توقصا

الخبيص

لبريصا

لحاص

الابواصفمجمع

مشطورس

وافر

متقارب

سريع

طويل

وافر

رجز

وافر

كامل[1

-تر-

-ص-

زيدبنعدي

-صا-

الاعشى

رثيلحاا

-ص-

الجرميوعلة

4/495لخزانةا

2/98مع

2/842لخزانةا

4/892لعينيا،1/071لخزانةا

،4/975لعينيا،1/88لخزانةا

سب(لاحاا)ق

391/لخزانةا

4/09لخزانةا

[2/003سيبويه

الشجريابن،4142/الخزانة

/2336

لبريص(ا)ق،2/732لخزانةا

215/سيبويهعائذ[أبيبن]أمية

(لابواص)اق
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مناصحينفلات

مشطورس)1(المنغص

-ص-

خميصزمن

حريص

لصفاني

منقص

و]فر

مشطورس

متقارب

زيد[بن]عدي

الاعشى

وهصهاشديد

مقبوضا

تقضى

رجز

بسيط

مشطورس

-صه-

النحيتأم

نا--

حزامبنعروة

)2(

.[لمؤلفا]."لمنقضا"وروي(1)

[.]المولف.لرؤبةأنهبريابنعنالعينيحكى2()

916

182لمغنياشواهد

4/533لخزانةا

بنا،37[9]،3137/لخزانةا

،1/113،2/52،38لشجريا

،1/801سيبويه34،3

[1/52مع]

سيبويه،1/188الشجريابن

1/044

4/533لخزانةا

المغنيشواهد،244/الخزانة

603

86لمغنياشواهد،2/802مع

1/535لخزانةا

،3931/لعينيا1/4،3لخزانةا

2/003سيبويه



وفرضاسمكا

عرضاوذهبت

فيضا

قريضاأمتطلب

الرضالجلالافيمن

بعضمناهون

بعضمن

يمضيماجلوإن

الارضفي

الركضدائمة

خفضولا

ينهضبالشبح

نهوضالهجير

لارلض

الارضحية

متقارب

طويل

"

"

"

"

"

هزج

العجاج

عماني

الطلحاتطلحة

،3993/لعينيا،1/472انةلخزا

[1/261مع]،1/571سيبويه

1/28سيبويه

381/لخزانةا

1/47مع

1/991مع،2/46لخزانةا

-نر-

1/471يهسيبوفةطر

شواهد2،321،458/الخزانةأبوخراش)1(الهذلي

49144،المغني

)دفأ(لعبيدبنثعلبة

العدوي

)جزا(لسان

)أسبذ(قطرفة

1/65سيبويه،3154/العيني]لرمةذو

27[2/]مع،138المغنيشواهدالقيسامرؤ

أريض()ق

4،364/العيني280،4/الخزانةلاصبعالعلواني1فو

1913/سيبويه

الخزانة.منالاوللموضعيقصد[.]المؤلفجحدر"."ابوالاولالموضعفيوقع(1)
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الماضي

بالإيماض

إباض

نقضيفي

المنقض

لحمضاجزيزمن

المرفض

مضفقالت

بالنغضرأسها

الرضيضعلى

المواضي

تبيضضي

مفضض

مغمضالعين

الفرائض

المضائض

خضاض

عريض

بيوض

مشطورس

طويل

رؤبة[]

الأغلبوالعجاج

[عوفابو]

الطرماح

-نر-

المعتزابن

مطيربنالحسين

الطائيقوال

الفرخبنالعديل

الجعديالنابغة

171

،3184/،1/57لخزانةا

2/691م

،3593/لعينيا،2/861انةلخزا

سيبويه،892لمغنياهدشوا

4/533انةلخزا

2/002سيبويه

4/175لخزانةا

2/141مع

لسان)خلأ(

2/751لخزانةا

1/022الشجريابن

4/614لخزانةا

2/81لعينيا

2/592،415لخزانةا

3104/نةالخزا

3483/انةلخزا

2/863انةلخزا

4/23انةلخزا



جرض

ضراعو

بيوضها

نفوضهاسريع

قطالذئب

قطوأ

سقطا

وسطافاجعلوني

هابطا

العلابطا

التقاطاوردته

لقيطاناصره

رجز

مشطورس

1/502انةلخزا

بي(اد)ق،1/074انةلخزاالشماخ

نا--

4/13لخزانةاحمراابن

(أروى)برقةقالفقعسينصربنحامية

-ط-

،2392،482/،1/275لخزانةا[]العجاج

العيني،3302،4،334/592/

،412لمغنياشواهد،4/16

،2941/الشجريابن،2641/م

[2481/]مع

1/005لخزانةا[]"

طا--

4614/الخزانةالمعتزابن

ابن،2191/م،4/533لخزانةا

1/276الشجري

1/386الشجريابن

[الاسدي]نقادة
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1/186سيبويه

ل)جشأ(



قطاط

لعلاطوا

الرياطوقي

العباطكدمك!

لنياطاولوا

الرياطوفي

المستنبط

احبنطيلا

التمطيكثرة

الضابطبالذكر

شاطلفرا

سليط

قرط

وافر

)2(كامل

مشطورس

متقارب

مشطورس

-ط-

375/الخزانةعمروبنمعديكرب

،3934/العيني،4231/الخزانة(ليالهذ)المنتخل

الشجريابن)أجدث(،ق

،258/سيميه366،/1

[215/]مع

1/431،441الشجريابنشرا)1(تأبط

هرمةابن

[]العجاج

ق)!نبط(

لسان)حبطأ(

،1/531سيبويه،339/العيني)3(لحارثابنأسامة

[1/091]مع

-ط-

جرير

الروميابن

4/235لخزانةا

2/387لخزانةا

4/614انةلخزا

منليالهذللمتنخلانهماوالصوابشرا،تأبطلىإالبيتيننسبةفيالشجريابناخطا(1)

366(./1)نفسهالشجريابنإليهنسبهماوقد،المشهورةقصيدته

خطا.وافر،:الاصلفي2()

لي.الهذ)3(
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العائط

وغيظا

ومطاراء

غائظه

اللافظه

حفاظبذي

عكاظلىإ

(1حافظها)انت

تفيظتكاد

متقارب

رجز

وافر

متقارب

وافر

منسرح

طويل

.[لمؤلفا].بهاوجوا(1)

.يبيدلزا(2)

الهذلي

طه--

أعرابية

-لا-

-ظه-

(درا)ل

1/701لخزانةا

2/074لخزانةا

()رول

لعينيا،1/46،4/011لخزانةا

1/275

-ظ-

الشجريابن563،/4العينيحسان

1/261،9[21،]/219

4/563العينيخلفبنامية

-ظ-

1/573العيني2()الحسنبنمحمد

1/475العينيأيضاالزبيدي
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صقعفي

مانفع

شبعولادعهلا

فالطجع

جذع

منتزع

يطعلم

الفرعفيالمنايا

لجزعا

بصاع

الذراع

الشاسع

للتاسع

بيربوع

مقنعالنفسه

رجز

"

"

"منهوك

رمل

"

سريع

"

منسرح

"منهوك

طويل

[.المولف1.غيرهوقيل(1)

-ع-

4533/لخزانةا[هرمبن]جواس

)خلأ(ل

4584/العينيحئةبنمنظور

الاسدي

4/447لخزانةاالصمةبندريد

،2،934،5463/911/الخزانةكاهلبيسويدبن

]1/96[،مع012،377،

ابن252،المغنيشواهد2/91،

2916/،1/012الشجري

245/مع

1355/الخزانةالحميريجدنذو

578،،1/135،041لخزانةابكير)1(بنالسفاح

،1/941]مع،4004/،2536/

80،2/2911]

4426/لخزانةاالتهامي

2/325الخزانةالكلابيينبعض

-عا-

1/01سيبويهالهمدانيخريمبنمالك
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ألمعا

المقنعاالكمي

ممنعاسزا

تقطعاانبالفتى

مضيعاإلاك!

اصنعا

فاوجعاك!

فييجعا

جمعاادارة

تمنعافزارةك!

قدتقطعا

وتبعاعاد

فرعاأ

جرير

ليالدولاسوداابو

العرينيالكلحبة

نويرةبنمتمم

(1)ثعلبةبنالكميت

دقزلفرا

هيرز

سيحما

1/51انةلخزا

،1/921،164،4/894انةلخزا

لمغنياهدشوا،4/574لعينيا

927،/1الشجريابن9،22

[1/013]مع334/201،2،

1/136الخزانة

،2،36542/،1/186لخزانةا

،2651/م،3424/العيني

1/372سيبويه

،2433/،234483./1الخزانة

شواهد3604،894،4/41،2/

ابن23745،2،،291المغني

سيبويه2،271/الشجري

1/916

1/39،2/3،366لخزانةا

سيبويه4/0،33العيني،4/955

[2001/]مع،2521/

1/463لخزانةا

272/سيبويه

1/482الخزانة

.الخرعبنعطيةبنلعوفأبياتهابعضونسب،معروفبنالكميتلحفيدهونسب(1)

[.لمؤلف]
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المقطعاالحديث

فتسرعاسلكه

مصرعاالناسك!

مربعا

أوقعالحرببا

وقعاأ]بالتفرق

تقطعاانخشيةمن

معاوشعباكما

وأجزعابذاك

فاهجعا

وممزعا

أفرعا

مسمعاالضربعن

وتخدعاتغران

الطثريةابن

1/31مع

2/892سيبويه،2/84انةلخزا

2487/الخزانةمطيربنالحسين

2ة11/سيبويه

[2203/سيبويه

2/5633/431،العينيالخزانةالقشيريالصمة

الشجريابن،1/524سيبويهالصمةبندريد

1/(3731)

3133/لخزانةا

3652/لخزانةامدني

3403/لخزانةاالصارديحنشقرادبن

،304/لعينيا،3934/لخزانةا2(لاسدي)المرارا

/2مع]،1/99سيبويه،105

521]

،3442/لعينيا،3485/لخزانةا)3(جميل

،731لمغنياهدشوا4/9،37

[2/5مع]

خطا.673،:الاصلفي(1)

[.]المؤلف.الباهليزغبةبنمالكأو2()

[.]المؤلف.لحسانونسب)3(
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ونضيعا

أشنعاكبكوذا*

مقنعايردي*

لاسمعا

جمعاأالذم

معاحاجاتنا

مفزعامنايمس

وجعافا

عاجدبا

عاجؤ

عافود

فعامد

تبعاو

فتسرعامف!

ممنعاعرضا

تقطعاأنأعناقها

مجمعايلاقيان

فاسرعا

شرا.تأبطهو(1)

شأسبنعمرو

المريهشام

هدبة

قدامةبنعامر

القيسامرؤ

الراعي

[كراعبن]سويد

الأسلميقلدأبو

(1)حماسي

دارةبنالرحمنعبد

178

،1/22سيبويه،3995/لخزانةا

1/312مع،792

3226/لخزانةا

،1/681مع،3563/لخزانةا

253لمغنيشواهد73[،/2]

لمغنياشواهد،3046/لخزانةا

مع]،1/854سيبويه،182

2/57]

لمغنياشواهد4/6،8لخزانةا

79

4/98لخزانةا

4/322لخزانةا

4/722لخزانةا

4/213لخزانةا

،تيادا)ق4/1،38لخزانةا

1/934سيبويه،(ضرعا

4/204نةالخزا

2/391لعينيا

1/002مع

4/365انةلخزا



ينفعاالخير

جمعاأإنائك

فاقنعا

باجدعالاإ

!رفعااستوىالشمس

قعاموا

عادجنا

ئعاجا

جمعا

"

"

مديلى

لوجعا1و

لشرعاوا

لعا

طمعا

سمعاكمنراء

سمعاامرو

[.]المؤلفلمزرد.ونسب(1)

4،344/العيني4/563،الخزانةللنجاشيإنهقيل:

2/79[152،]مع2/سيبويه

1،354/العيني4،058/الخزانةعناببنحريث

،091المغنيشواهد3،036/

[244/]مع281،

4587/الخزانة")1(

الشجريابن،641المغنيشواهدكاهلابيبنسويد

/2267

2922/الشجريابن[الطثريةبن]يزيد

2791/لخزانةا

272/سيبويه[الراعي]

4/392لخزانةاحاتمام

،1/941العيني،3278/لخزانةامعاويةبنيزيد

أندرلن()ق

،1/95،3/2502لخزانةاالاعشى

لمغنياشواهد،373055،/4

182

1/035لخزانةالمجنونا

4/983العيني

292لمغني1هد1شو
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لوجعااو

قطعايغشاكم

رجعاحبلهامن

فالفرعالجدينفا

لجزعاواالهم

ذراعامباعدة

ذراعاارحبهم

السباعاومصرعه*

ذراعابها

الوداعاك!

الرتاعاالمئة

انقشاعاالغمر

ساعاويهيجك!

اتباعاك!

مضاعاخلمي

القناعا

وقوعاترقبه

وافر

1/24الشجريابن،1/017معيعمرالاياديبنلقيط

081لمغنياشواهدزهير

081لمغنياهدشوالاعشى

2/201معبشيرمحمدبن

الخارجي

1/138الخزانةالدوليالأسودابو

،3911/،1/441لخزانةا(1)شهواتموسى

[2132/مع1

/93154،3[،1]/1لخزانةاالقطامي

العيني،244،4/2،46

،1/94مع،3505،4/592/

شواهد[،2271/،061]88،

الشجريابن287،328،المغني

سيبويه2141،421،70،3/

1/431،،331/2918،442

،4/291العيني2،368/لخزانةاخثعمي)2(اوبجلي

1/87سيبويه

3/911الخزانةابوزيادالكلابي

2/391،364،383،الخزانةالفقعسيالمرار

1/39سيبويه،4/121العيني

[.]المؤلف.الكلابيزيادلابيونسب(1)

[.]المؤلفزيد.بنعدياو)2(
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لمكرعاا

معاوقتفي

جمعاأيوما

مرضعاصبيا

جمعا

لصيدمعاو

تبايعاأن

طائعاتجيءاو

طالعاسهيل

رو]جعا

فعا1وغرابا

معاونرامي

معامعنيين

مطيعاأزالفلن

كامل

رجز

سريع

منسرح

خفيف

الأعشى

المتنبي

2/218لخزانةا

1/41الشجريابن،2491/م

العيني87/2،357./1لخزانةا

[2571/]مع،459/

4،39/العيني2،357/لخزانةا

[2571/)]مع،2161/م

172المغنيشواهد

،1/87سيبويه،2/733نةالخزا(05)

4/991لعينيا

،3483/لعينيا،3551/انةلخزا

،431لمغنياهدشوا

[1/081مع]

سيبويه،4/092نةالخزا(1()05)

،632لمغنياهد1شو]،1/482

[1/211مع

1/953الشجريابنالاخطل

254شواهدالمغنيمحمدالمخزومي

3111/الخزانةنواسأبو

104/مع1/1،03العيني

المصادر.بعضفيلرؤبةاوللعجاجينسب(1)
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المعهعلى

ربعهلااكلأ

صعصعهكلأ

معهتاكللا

اربعه

معه

ودعه

وضعهكلأ

رفعهقد

لضرعوبالزرع

بلقعببيداء

صعصعءبنااو

ينفعلخيرا

رجز

"مجزوء

رمل

منسرح

-عه-

الحطيئة

قاءرلزا

زنيمبنانس
)1(

قريعبنالاضمط

-ع-

النجاشي

،1/574لعينيا،1/41لخزانةا

[1/16مع]،95لمغنياهدشوا

لعينيا،2/97،4/171لخزانةا

،86لمغنياهدشوا،2/86

[2/71مع]1/72،3سيبويه

163لمغنياهدشوا

4/003لخزانةا

لعينيا،2/05.3/3911لخزانةا

مع]،1/692سيبويه،4/394

1/212،2/602]

4/4،33لعينيا،4/885لخزانةا

،2/731م،551لمغنياهدشوا

385،/1الشجريابن

[2201/،1/111]مع

3483/العيني

لعينيا،3585/،1/8لخزانةا

173لمغتياهدشوا،4/504

4/443لعينيا،4/465لخزانةا

[.لمؤلف]ا.كريزبناللهعبد:وقيل،ليالدوالاسودابو:وقيل(1)
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معيغدغداة

المقنعبالكمي

مطمعشزنفسه

اتخشعلم

تقطعلم

بالمصانع

البلاقع

بسريع

وجيعللمسلمين

وبقيع

تدعولم

طمعمن

زنباع

أوزاعالروعغداة

لذاعالموتعند

مقطوع

ممنوع

يعتودغير

فر1ولكاعقعيدته

]غضوب[

الرمةذو

الاقيشر

الزبيرابن

2111/،1/191الشجريابن

28[2/]مع،3592/العيني

1/903الشجريابن

2126/الشجريابن

391،13/،2/962لخزانةا

2/182لخزانةا

رومة(بئر)ق

،1/432لعينيا،3335/لخزانةا

1/58الشجريابن

264/مع

2/943الخزانةحطانبنعمران

2،186/]مع4/157،العينيالخطاببنضرار

المغنيشواهد273،/1الخزانةالعبدسحيم

2082/لخزانةايهجوالاقيشرتميمي

602لمغنياشواهد

العيني،1/804الخزانةلحطيئةا

الشجريابن4/92،2[،1/473]

[1/55،451]مع،2701/
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سراعخيلفي

الرقاع

راعيوزناد

صناع

سماعي

بمستطاع

تراعيلن

المطاعللواشي

لاهجوعليلة

المضيعمع

الرفيعالعرش

الصقيع]من

السميع

فاجزعي

"

"

كامل

تهجعلم

وتذعيالرماج

يربعلم

].الاسلتبنقيسلابيونسب(1)

[.لمؤلف11.لحسانونسب)2(

1/17مع-

3277/لخزانةاتمامابو

لمغنياشواهد،1/781معقيسي

1/78سيبويه،072

شواهد،4/57.592لخزانةانهشلي

83[/1]مع90،3لمغنيا

لمغنياشواهد،315/لعينيا(1)قطري

186

1/913سيبويه495،2/العينيذر!ح)2(بنقيس

الشجريابن،259/الخزانةالشفاخ

دفا(،)حدال2،84/

2335/لخزانةا

[2081/سيبويه

701لمغنياشواهدحليد

،3246/،1/251،054لخزانةاتولببنالنمر

هدشوا،2/553العيني،4/014

الشجريابن281،،161المغني

1/76سيبويه332/2،346،/1

ذا()بل

1425/الخزانة

3/437الخزانةالحادرة

[.لمؤلف
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نفاعماجد

الزراعليدو]

سافعاو

الملسوعبليلة

مطيعيغير

تدعي

أصنعلم

و]هجعي

)2(تصرع

مناعها

أرباعهالدى

سماعيأ

عيجاواو

الراقععلىالخرق

"

رجز

سريع

سريع

)1()05(

ثوربنحميد

1/692سيبويه،3221/نةالخزا

1/03مع

لمغنياهدشوا،4/641لعينيا

72

2/618م،201/معلمرتضىا

2142/،1/302مع

،344/،1/731،544لخزانةاالنجمأبو

لمغنياهدشوا،4/422العيني

الشجريابن،2961/م،185

سيبويه326/2،74،،839،/1

73[/1]مع318،،1/44

3993/لخزانةاالبجليخثارمعمروبن

سيبويه،2111/الشجريابن

1/231،/263

،2،72،533/324/الخزانةأبوقيسبنالاسلت

)جنا(ل،167

3695/الخزانةالاحنفبنالعباس

هدشوا،2/153،4/765لعينيا3()السلميعباسبنأنس

،1/943سيبويه502،21،3لمغنيا

[2/891،832مع،953]

.للفرزدقينسب(1)

"."تصرعانظر2()

[.]المؤلف.العباسجدعامرابوبل:وقيل)3(

185



تراعي

الانخداعبذلك

ببديع

قنوعمقل

مجمعفي

امنعولم

تطلعلم

اسمعفلم

اليجدع

"مشطور

خفيف

متقارب

طويل

جمعالدهرا

يشرع

جمعأالكتيبة

[.]المولفلكثئر.ونسبه(1)

3186/الخزانةظالمبنالحارث

1/525الخزانة

1/233الخزانةالاحوص

[1/08]مع2،73/العيني

العيني،71122،/1الخزانةمرداسبنالعباس

المغنيشواهد365،،4/96

]مع)درا(،ل،2661/م13،3

1/11،/2531]

3626/لخزانةا

ق)امج(حميدالامجي

-ع-

العيني2،488/،114/الخزانةالطهويذوالخرق

]مع،95المغنيشواهد،1/674

1/061]

العيني3،623/،1/091الخزانةجميل

286،المغنيهد1شو،1/552

]مع50،33)1(،/1الشجريابن

1/]75

1/423الخزانةالخيمي

1/338الخزانةحجربنأوس
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سفعأسودأ

ومصرع

موضع*

جمعاالشمسلىإ

مقنعغزال

يهجعسوف

يمتعأباكلا*

مفجع

تسمعلقبائلو

تنفعأشاوهفي

ترتع

ولمنع

مرقع

جمعأالناب

وجوععراة

مترعملان

أمنعكنت

فرعوالبلادفي

وأشجعلحجازبا

[.المؤلف1.عقبةابنهأو(1)

تمامابو

الدارميمسكين

3584/،1/725لخزانةا

2/42سيبويه،2/611لخزانةا

،2/651مع،2/731انةلخزا

1/29سيبويه

2،366[،1]2917،6/لخزانةا(1)الدارميمسكين

الشجريابن،347،2048/

1/346سيبويه250،2/

2502/الخزانةالغنويطفيل

2792/الخزانةالحرالطائيبنغالب

)يثتيا(ل

2،371/3،376/الخزانةالمتنبي

،1/021الشجريابن،4531/

17،2[0،]22/2223

2904/الخزانةلاصبع1ذو

نيالعدوا

2044/الخزانةحطانبنعمران

2461/الخزانةاخوفيالرمةهشام

1115/الشجريابنالضيمعبدبنسعنة

الشجريابن،3638/لخزانةاالسلوليهمامبنعبدالله

1/432سيبويه،2542/
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قعقعوا

وتظلعأستقيم

وينفعيضزكيما

يصرعالاهلةعند

تدمعالعينفاضت

أنفعالضر*

أصنعكنت*

مقنعللمحبين

يتضرعأم

تدفعجنبيك

كلماهزيقطع

تشرع

مرقعبلوم

مولعنديمي

2952/الخزانةغيرهأوالربيسأبو

3/48الخزانةالدؤليالاسودأبو

،195295،،3691/الخزانة)1(الخطيمبنقيس

شواهد937،/3542،4/العيني

173لمغنيا

3644/لخزانةا

2267/الشجريابن

العيني31،65،652/لخزانةاالعجير

2،933/الشجريابن2،85/

]مع،36244،/1سيبويه

1/64،08]

48/لخزانةا

1/137مع

لمغنياشواهد،4/252لخزانةاالملوحبنرزشزيدبن

[251/]مع،941

1/17معالفرزدق

4036/الخزانةهلالبنمجمع

الشجري]ابن،1/491مالمتنبي

/2223]

]مع،363/3134،/1العيني

1/791]

[.]المؤلف.وللجعدينيالذبياللنابغةونسب(1)
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أطمعاللهرحمةفي

ويمنعوايملوا

المذرعفذاك

البلاقع

لجراشعا

رو]جعك!

ك!الاقارع

تجادعك!

سع1وعنك

سابعالعاموذاك!

ناقعالسمك!

و]زعوالشيبك!

فعوراحرير

بعمتتا

ضائع

تواضعكليبفي

لمغني1هد1شو،1/794العينيللمجنوننسب

]مع،2271/م792،،091

1/64]

[1/601]مع،2182/العيني

لمغني1هد1شو،3414/العيني؟الفرزدق

[1/174]مع،49

2،477/العيني،1/301لخزانةالرمة1ذو

(،مطرف)برقاءق34،32/

[2601/]مع،2781/سيبويه

،288264،،1/541لخزانةانيالذبياالنابغة

،3604/العيني،3151،572/

شواهد،4،73،357482/

،0،309،276،892المغني

ابنألال(،،)أرلكق99250،3،

،[1/64،443]يلثنا

،1/252يهسيبو،2/231،462

،1/871مع]،062،162،963

2/841]

ابن44،52/،1/591الخزانةيعفربنالاسود

2917/،1/92الشجري

227/،1/923لخزانةاالعامريةليلى

1/403،2/232،الخزانةالعبديالصلتان

1/328سيبويه
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1/163لخزانةاجرير"طعسا

121/ش)1(العائذيمقاس"الفجرساطعمن

1/373الخزانةالدمينةابن"جامع

الشجريابن2،98/لخزانةالي)2(سلو"فاجعوموتك

]مع358،/1سيبويه،2023/

1/921]

1/126مع2،333/العيني-"تتابعالمنون

[2291/]مع3،352/العيني)3(البعيث"مصارعلجنوبو

المغنيشواهد،4/136العيني-"واقعالانهوأم

[2175/]مع،94

219/لخزانةاوأللةعامربنأبوالطفيل"نوازع

،1/562العيني،2791/الخزانةثوربنحميد"هاجعيقظان

2352/الشجريابنصانعهوالذي

2333/لخزانةالبيد"الودايع

3121/لخزانةا-"عواأنا

3152/الخزانة-"زعولجهلالذي

)أحوس(،ق،3552/لخزانةاأوسبنمعن"الفوارع

61لمغنياشواهد

)أقتد(ق3،323/لخزانةاالعيزارة()بنقيس"اللوامعالبارقات

الروائعلاسيرا

سيبويه.شواهدعلىالشنتمرياي(1

[.]المؤلف.الرقاثيهنامبنالضحاك2(

[.]المؤلف.ذريحبنلقيسونسب3(
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بلاقعوغدوا

يافعأنامذك!

صانعاللهما

واسعبيتيان

الاصابعبالاكف

الزعازعالرياجك!

مجاشعأوك!

مجاشعتلك

المجامعالنبيعند

المطامع

جائعوهو

واسعلحبيبينبا

ظالعبوجرة

.[لمؤلفاأ.ليسلوأو(1)

،1/805لعينيا384،3/لخزانةالبيد

سيبويه2،35/الشجريابن

/208

،366،34/022،553/لخزانةا1()معروفبنالكميت

،3423/لعينيا،545،785

1/932سيبويه3[،4/72]

،3966/[،2/042]لخزانةاالفرزدق

،2/245لعينيا،4/141،802

،3لمغنياهدشوا345،3/

ابن،2/731م031،52،3

،1/41،681،463الشجري

،1/81،314سيبويه[،2/061]

[37601،،1/341،2/61مع]

3176/لخزانةاجرير

)الاقيصر(قالجرميمعاوية

4016/الخزانة

4/392الخزانة

4426/لخزانةاالزقاقابن

4/473لخزانةالمرارا
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لينا

أقاطعمنعلى

شافعالنبيونإلا

شوارعإليهوأيدينا

واقعأفوقهن

متتايع(1نها)شا

ساطع

سباع

شباع

لمنيع

جميعوالديار

قطيعواليمين

شفيعالغداة

يتوع

الضبعتأكلهملم

4/483الخزانةالمهديبنتعلية

المغنيشواهد1/16،5العيني

[1571/]مع303،

[1/291]مع،3411/العينيحسان

3425/العيني

سيبويه2،38/الشجريابن

/218

101المغنيشواهدحةروبناللهعبد

2791/الخزانةعامرابو

2892/لخزانةادهبلابيعبدالعزنربن

)2(-
مع4،22314،5/الخزانةفريحبن:ديسمع

/247

،3603/العيني4،925/الخزانة

37[2/]مع،151المغنيشواهد

]مع285،المغنيشواهدذريحبنقيس

1/102]

1/573العينيالمجنونكليبمعاذبن

،2،08،473/3441/الخزانةمرداسبنالعباس

سيبويه.كتابفيمالىإإشارة)كلها(،:القوسينبينتحتهاالمؤلفكتب(1)

".معاللو"الدررفيالعسبةهذهانلىإإشارة2()
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-صنعوا]ما

قنعواقد

جمعواوما

بلعدارهاوادنى

تقعاحيائهمعلى

لجرعفافالمقرات

لجزعاالشيمةشرن

فزعخلفها

أسمابله

صنعو1الذي

سرعابطائناوفي

فينصدع

يستطاع

خطأ.34،:الاصلفي(1)

[.]المؤلف.ربيعةبنعبيدة2()

مقبلابن

عيالرا

لمتنبيا

مقبلابن

مفرغبنيزيد

زبيدأبو

ميادةابن

اليمنوضاح

()2()حماسي

391

هدشوا،2/55لعينيا،4/124

،2/991م،[56]،(1)34لمغنيا

،34353،/1الشجريابن

،1/481سيبويه20،35/

[1/29]مع

[2103/سيبويه

(عوارابنا)ق

2/791لخزانةا

اود()ق

2/615لخزانةا

1/173مع

372/لخزانةا

4/573لعينيا

2/612العيني

1/147الشجريابن

،1/203العيني،2134/لخزانةا

611المغنيشواهد



وقيعمعبلة

ظعنواكتيع

هجوعوأصحابي

وجيعضرب

النقيعويرويني

يتقصعمن

المرتعهناكلاك!

لأذرعا

يتتلعلاك!

مصرع

ينفعمالكوقبل

تصدعواثم

الاوكع

كامل

1/524لخزانةا

3792/انةلخزا

446،ق3،046/4/الخزانةعمروبنمعديكرب

،1/64الشجريابن)براقش(،

/2601

365،/1سيبويه4،53/الخزانةأيضالعمرونسب

942

[296/]مع4/47،2العينيجرموز[بن]نقيع

الشجريابن،1/81الخزانةالفرزدق

2071/سيبويه1/0،8

1/132لخزانةا

،3183/،1/10،2523لخزانةاذويبأبو

،3394/العيتي،1،374/224

شواهد،1/185مع،894

،29،39،49،602المغني

الشجريابن،2611/م267،

ق281/296،2،،1/21

سيبويه)جشأ(،ل)البئر(،

،27136،/1]مع1/50،2

174،917.185،/2]68

2472/العيني[الطبيببن]عبدة

1/385لخزانةاالمننبي
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ينفعمديحاولا

منعوأعز

وتشبعوا

الخضع

الخسبعلجبالواك!

مربعيا

ترتعلاهنتو

ويودعوا

تطلعالجباننفس

تنفعودنيا

فتجزععليك

اجزعلاإخالني

المفزعين

ماجدنفاع

يمنع

خروع

رجز

الحطيئة

زهيربنخداش

حسانبنالرحمنعبد

جرير

حطانبنعمران

عنترة

المريرياحبنالمثلم

المزموممويلك

فوهلاا

دقلفرزا

591

1/175لخزانةا

1/993سيبويه

،2/3مع،2/401لخزانةا

سيبويه،67لمغنياهدشوا

1/574

،3041،374/،2/661لخزانةا

ضيحان(،)ابرقق،4/131

الشجريابن38،المغنيشواهد

152/سيبويه252،/1

2044/الخزانة

387/الخزانة

،1/541،231الشجريابن

/2237

4/376العيني،3805/لخزانةا

لمغني1شواهد340،6/الخزانة

الشجريابن،1/137مع492،

/2183

[1/52]مع،1/142العيني

4294/العيني

1/44الخزانة



اجمع

!اصبع

تنفعلاوالمنى

مجمعمريو

سميعساءه

ودعواالذيمن

تبعلوجهه

أستطيعمايفوق

يضيعقدلهوما

بلقع

الاصلعالشيبةذو

مشطورس

منسرح

خفيف

"

برمتقا

"

،4/405العيني،1/401لخزانةاالارقط1(حميد)

ش)2(عن2803/سيبويه

الجرمي

،3،69343،64/145/لخزانةاالبجليخثارمبنعمرو

المغنيهدشو،4/043العيني

!ع84،/1الشجريابن30،3

سيبويه2،77/،1/47]

1/436]

274المغنيشواهد،1/402مع

1/46الشجريابن

3021/لخزانةا

117المغنيشواهدعبدبنيالحسحاس

1/178مع

1/97مع

1/143الخزانةأشجع

الشجريابن4،555/الخزانةمجي[الا]حميد

1/،382/2182

العيعي.عندالعسبةانعلىللدلالة""عالاسمفوقالمؤلفكتب(1)

سيبويه.كتاببهامشالشنتمريالاعلماي)2(

691



تعهمرا

ضعهوا]

معهمسا

عهشعالمحوا

(1)تبعهوأ

شفيعها

رجوعهاإلينالا

]وجميعها

وضيعها

صاعومن

-عه-

العبديالنحيتطويل

حسان

الرقياتقيسابنأحذمضمركامل

لمطلب1عبدبنتعاتكةمجزوءكامل

لاحوصامنسرح

طويل

رجز

-فا-

)2(القشيريالصمة

-غ-

هريم[بن]جواس

،."واتبع:الاخرىوالمصادرنالديوفي(1)

[.]المؤلف.غيرهوقيل2()

791

76لمغنياشواهد

[1/242سيبويه

3862/لخزانةا

2951/م،311/العيني

1/233لخزانةا

،1/634،2/315لخزانةا

لعينيا،3795،4/894،425/

هدشوا،3614،4/754،784/

،1/312م97،90،3لمغنيا

[2/83مع]،2/8.641

اهـشجريابن،1/921مع

355،/1سيبويه25،22/

[1/921مع2،88/]الخزانة

928[/1سيبويه

4/533لخزانةا



مفزغبنربيعة

فراغهعند

دنفهائما

اكففاكفف

والرغف

الفلام

سكافإهابرا

النجفشاء

لعرفااو

جفىاوأ

نتصفاا

وقفاإذ

القذفايتبع*

الفافا

كامل

كامل

طويل

كامل

رجز

سمشطور

متقارب

طويل

بسيط

-غ-

-غه-

2/312لخزانةا

1/26لخزانةا

-ف-

232[2/مع4/543،1العيني-

3311/انةلخزالحريريا

2001/سيبويهزرارةبنلقيط

لمغنياشواهد،1/84لخزانةاالنجمابو

2/43سيبويه،672

2018/الشجريابن[الشماخ1

1/528،537الخزانةحضرمنبعض

صفين

فا--

1558/الخزانةمرداسبنالعباس

2501/الخزانة

لمغنياشواهد،4/191لخزانةاطرفة

272

2613/سيبويه)دفا(،لمقبلابن

البحتري

891

3533/انةلخزا



عريفا

فالطروا

فاسدأمااذإ

وجفامماك!

فزلفا*

ك!احقوقفا

]الذرفا[*

وفاخياشيم

تشوفاإذا

محرفاقلماأو

حنيفا

السيوفا

لخريفاوا

والصيوفا

معترفا

تصافا1و

وسحفه

الحلفهفذي

زلفهأحسبها

وافر

رجز

سمشطور

منسرح

برمتقا

سمشطور

منسرح

متقارب

الإطنابة.بنعمرو(1)

.43"ديوانه"فيالبيت)2(

مالكبنكعب

العجاج

العماني

رؤبة[]

العجاج

(1)رينصالاا

العبد[)2(]سحيم

فه--

هرمةابن

جرموزابن

991

1/263لخزانةا

لمغنياشواهد36،/1لخزانةا

177

،3531/،226،162/لخزانةا

،1/62،251العيني،252

]مع،1/081،2/992سيبويه

1/41]

لمغنياشواهد،4/292لخزانةا

571

1/221العيني،4/577لخزانةا

سيبويه،2/162لعينيا

[2/002مع]،1/582

33،054[5]/1سيبويه

1/022الشجريابن

4/075لخزانةا

اريم()ق

2/716لخزانةا



-ف-

تقصفلم

لمردفأقزت

تحنفلم]

]المشعف

مطنفالغاراخطا

واقفابن

اطايفربح

]الزعانف

طريفابنعلى

بخلافأغريته

النجفمن

مغترف

الصياربف

طويل

"

بسيط

"

جا(ا)ق،4/574انةلخزا

[2،92401/سيبويهالحمانيأبوالاخزر

[2202/سيبويهالفرزدق

4/58لعينيابنعمروالشنفرى

(1)براق

4/795نةالخزا

يف(طاأ)ققشلمرا

[1/763سيبويهالفرزدق

]!سع،45لمغنياشواهد2()طريفبنتسلمى

1/111]

2/95م

1/952الخزانةالموصليإسحاق

4194/لخزانةا

العيني،2552/الخزانةالفرزدق

الشجريابن31،52/4،586/

/1421،1،22/2،39571،

101/سيبويه

والبيتخطا.بينهمالجمعفا،براقبنعمروغيرلشنفرىو،العينيعننقلاالاصلفيكذا(1)

.(1/2091)""الاغانيفيمضمومةفائيةقصيدةمنللشنفرى

9(.13)2/"اللالي"سمطنظرو2()

002



تلهيفي

فيثالاا

كافأسماءمن

شافيطالإذ

إسافمن

خلافلىإ

عجافكرمعن

ثقيف

منيف

الشفوفكر

اصطفي

يشرفلم

متكلف

وافر

كامل

زبيدبوا

ندبةبنخفاف

خازمبيابنبشر

4/3لخزانةا

2/221،4/125انةلخزا

،(فساإ)ق،2/162لخزانةا

283،،1/183الشجريالن

692

الشجريابن2،383/الخزانة

1/،6813[1،50،]3/2132،

902

]شواهد،1/233الشجريابن12(مسحوج]سعيدبن

[992لمغنيا

1/55الخزانةلحكمابنيزيد

العيني،3295،126/لخزانةاميسون

،422لمغنياشواهد4/79،3

ابن،289،031/م،462

سيبويه،1/082الشجري

[201/]مع،1/624

3802/لخزانةا

3277/لخزانةاالبحتري

لمغنياشواهد،4/671لخزانةاكبيرأبو

83

.57:الخوارجشعرانظر.لغيرهماونسب.الخارجيالقنانيخالدبو1او(1)

102



بالطائف

شافيقتيبة

المستاف

الاجرافوفارس

عجافمسنتين

بخروفشربنلأ

وخروفبنعجة

ازدهافاعىلما*

كفافتتركنيان

السدففي

اللحفولا

عفواتربواوان

.غيرهاو(1)

رمشطور

منسرح

متقارب

طويل

المقفيلحكمابننريد

عاهانبنمرةبنىن

المعري

(1[)ثابتبن]حسان

الربعرىابن

بيعراأ

تهأمرا

وأبوهروبة

القرقرةسعد

-ف-

البحتري

202

267لمغنياشواهد

العيني،4/565لخزانةا

]مع،2251/سيبويه4/0،33

/2001]

1/82الشجريابن

1/236الشجريابن

4/041العيني

المغنيشواهد،4953/لخزانةا

[215/]مع70،2

702المغنيشواهد

المغنيشواهد1/44،2لخزانةا

28،/1الشجريابن323،

1/182سيبويه24،92/

،455/العيني4،38/لخزانةا

286المغنيشواهد

العيني،1/131لخزانةا

[1/7]مع44،35/

2/942انةلخزا

1/75مع



مجلفأو

ك!ومزعف

أعرفك!

يعنفك!

نتنصف

قفواو

جفواو]

يعنففينا

ترعفوالاسنة

عارفناك!

العواطف*

المتقاذفك!

عارفلحيبا

[.لمؤلف11.الفرزدقوسرقه(1)

[.لمؤلفا1.للجعديونسب)2(

،1/511،443لخزانةا0لفرزدقا

لعينيا،3706/،2/992،743

،761لمغنياهدشوا،4/093

هجر(،بحيرةإيلياء،،)أعشاشق

،1/222سيبويه)طنا(،ل

[1/26]مع20،26/[،042]

المغنيهد1شو3/178،الخزانةبنتالنعمانالحرقة

الشجريابن،204/م64،2

[1/178]مع،2175/

4،2891المغنيشواهد1()جميل

[2203/سيبويهمقبلابن

مع]،671،772لمغنياشواهد[اللهعبدبن]أخو-نريد

1/602،2/98]

(ول،فيأ)قنصيب

العيني،922/343،/1الخزانة)2(العقيليمزاحم

328،لمغني1شو]هد2،89/

225/،36،73184./1سيبويه

العيني،1/277لخزانةاالكلميثرهمالمننربن

،1/161،175سيبويه،1/953

[1/631]مع

302



عارفللذل

راجف

الفوالاوق

كاسف

المطارفجذاممن

نفانفغوط

مساعف

رادفلضييةا*خلف

لفحا

فرعا

حفلمصاا

العواطفعليه

رديف

وسيوف

)2(وكيفالدموع

الخزفأنتم

وقفوا

شرفدونها

1/454سيبويه[زرارةبن]لقيط

2392/لخزانةاالمزنيقرطةبنمضرس

(أوق)ق

2/323لخزانةا

2/52سيبويه(1[)حميدة]

4164/العيني2،338/الخزانة(الدارمي)مسكين

2467/الخزانةحجر[بن]اوس

،221/مع،3412/الخزانةحجربناوس

،24،601لمغنيشواهد

1/541سيبويه

4894/الخزانة

[1/177]مع،3434/العيني

349/الخزانةجميل

3891/لخزانةا

الشجريابن،3436/الخزانةالحطيئة

1/153

،219/العيني،2421/الخزانة

[1/59]مع31،المغنيشواهد

)إطان(قالاعشى

.(1/018)"لياللا"سمطانطربشير.بنالنعمانبنت(1)

".وكيفلشؤون"ماء:لمصدرينافي2()

402



سرفولا

الرصفالمزنةماء

تلفونا

انصرفواإن

تختلفالاجاللكن

لافإ

عجافكرمعن

والقروف

تتلفأو

تزحفاوكلأ

ينزفلاكلأ

نطفورائنامن

"

"

وافر

كامل

منسرح

مختلفوالراي

أنف

نفواا

لقيس.امرئبنعمرواو1()

،3474/لعينيا،354/انةلخزاجربر

مع]،(بردى،سنمةأ،مىدأ)ق

2/66]

4/423انةلخزا

4/573العينيمطيربنالحسين

186/مع

4574/الخزانةهند[بن]مساور

992المغنيشواهدالخارجيخالدأبو

ابن،2،928/351/لخزانةاالبارقيمعقر

1/062الشجري

،295/مع72،/1لخزانةا

1/222سيبويه،561

483،]337،،2188/الخزانةالقيسامرئعمروبن

العيني473[،،3004/

الشجريابن،2461/م،2276/

[1/59]سيبويه1/692،0،31

[2/241مع]،1/38سيبويه(1)الحطيم؟بنقيس

العيني2/291،الخزانةالخطيمبنقيس

)الاثلة(ق1،557/

2191/الخزانةالعجلانبنمالك

502



لشرفا

أوجفهلمدينةاشفاع

برققد

وسنقبدنك!

للسبقيطويك!

ك!]الحقق[

المخترقك!

الخلقكالثوب

رقونصبفيه

أخلاق

قدتفلقا

ريقا

لقاأوداعتا

وترزقاتجابان

تشقىأوفنسعد

طويل

طويل

رجز

رمل

سمشطور

طويل

حسان

-فه-

-ق-

الابرصبنعبيد

روبة

الدارميمسكين

نيلد[بن]عدي

-قا-

دقلفرزا

602

2/291لخزانةا

1/34مع

1/423لخزانةا

،3925/،1/38انةلخزا

لعينيا،4/102،312،662

هدشوا1/8،3/3092،64،3

بنا،952،462،323لمغنيا

سيبويه،1/401،501لشجريا

مع،103]،1/971،2/55

2/38]

1/764انةلخزا

1/227الشجريابن

1/411الخزانة

الشجريابن،1/478الخزانة

[1/961]مع258،2/

1/7مع222،/1العيني

)خبا(ل

1/041مع،2474/العيني



يشقىيؤملهمن

ثقا1و

يفارقاحتى

طرقا

نغقا

واللثقا

صدقا

قلاقاإ

فاقاأفما

نطاقاحدقمن

وعروقا

المرققا

الفستقا

لاحقا

الحمقى

قالفروا

نقار

وتقى

سحقاو

وافر

ملكا

رجز

رمشطور

رمل

3/135العيني-

1/161لخزانةالقيسامروا

)بسل1،938/الشجريابن

)1

،1،376/3018/الخزانةزهير

1/95الشجريابن،184

2142/الخزانة

362/لخزانةازهيربنكعب

3451/لخزانةاالليثيقيسبنبلعاء

018المذيشواهدديةالحدبنقيس

1061/الشجريابنالمتنبي

2332/الشجريابن

1/89الخزانة()البحتري

لمغني]شواهد،3276/العينينخيلةأبو

111،052

1/072لخزانةا

)رها(لرؤبة

)حصأ(ل

]مع،4/261،553لخزانةا

1/711]

07لمغنياشواهد

702



محمقه

معلقه

الفليقهلهذه

الريقهالقوباء

حرقه

الحلقهنسلم

الحلقهبابك

شفقهذو

مرفقه

بالحق

بالنهقهم

الحقله

و-شقي

يعشق

المطلقراس

بمفرقي

المذلق

متقارب

رجز

سمشطور

منسرح

"

"

"

متقارب

طويل

"

2/853لخزانةا[الكميت]

-قه-

3863/لخزانةاةامرا

268لمغني1شواهد

3181/الخزانةقبيصةبنهانئ

3812/لخزانةا

،2202/م،523لمغنياشواهد

[24/]م

235المغنيهدشوعليبنللحسينمنسوب

3367/لخزانةا

-ق-

1545/الخزانةعلسبنالمسيب

)فرأ(ل

1،384،2/377/الخزانةالمتنبي

2/157م

البحتري

802

1/234لخزانةا

3684/،1/725لخزانةا

254،[232]/2لخزانةا



ممزقكل

وواعدمصدق

موثقكل

متالق

بالمحلق

امزقولما

المطرق

تطرقلحوادثبا

يزلقالأرض

ومشرقعبيدمن

فتزلقالقطاة

الفرزدق

وترتقي

غيرمضيق

يعشقجفونك

يمزقلمسرباله

544:الاصلفي(1)
،طا.

ندبةبنخفاف

3411/لخزانةا

[2/801مع]،3121/لخزانةا

1/15الشجريابن

لمغنياشواهد،3412/لخزانةا

233

العيني،3662/لخزانةاالممزق

،71لمغنياشواهد،4/095

1/135الشجريابن]233[،

217/مع،3626/الخزانة

(41)1/47سيبويهزهيربنكعب

لمغنياشواهد،4221/الخزانة[شجاعبن]غيلان

264

1/452سيبويهعمروبنعمارالطائي

4/391لخزانةاالاعجمزياد

الشجريابن،4/262لخزانةالقيس1امرو

/2286،922

1/941سيبويه،1/541معالاسودابو

الشجريابن،1/226مالمتنبي

1/592

3021/العينيجندلبنسلامة

902



لمخارق

علائقي

صادقلاا

المفارقشديد

صادق

لمياثقاعقد

المفارقبالحبيب

بسارقفينا

شارقكل

الساقيبه

الخلقبيض

مخراقبنعون

اخلاقيبعض

آفاقجواب

345/انةلخزادقلفرزا

4/137انةلخزا(1)السائببناللهعبد

4/137انةلخزابنها

321المغنيشواهدالفرخبنالعديل

4336/الخزانة

4/537العينىدرةأمبنعياض

612المغنيشواهد

167المغنيشواهدالبجليعبداللهأخو-نريدبن

لمغنياشواهد،1/645العيني

76[/1]مع29،2

4/416الخزانةالمعتزابن

المغنيشواهد272،/1الخزانةالعبدسحيم

211

المغنيشواهد3،555/الخزانةالثقفيمحجنأبو

)فنا(ل38،

العيني3،476/الخزانة)05()2(

مع1/87،1سيبويه3/563،

/2402]

شواهد،2891/الشجريابنشراتأبط

81المغني

91المغنيشواهد1"[

مي.لمخزوا(1)

جرير.اوشراتأبطأورادبنجابر2()

021



لبطاردقا

الابارلقافواه

وتحنيق

السوقجانبفي

تشفيق

الفراقلمامن

لاقيما

أوعفاق

وافر

العراقيذات

شقاقفي

بالعراققضاعة

الخليقولا

المسوقللحين

أنيقومنبسط

]لعتيقولا

لطريقاخمر

لابلقا

ش":الاسمفوقالشيخكتب(1)

خطا.14،2:الاصلفي)2(

الاقيشر

الفيلحاجب

لعينيا،2/282لخزانةا

103لمغنياهدشوا،3805/

4/581لخزانةا

(لاهوازا)ق

1692/الخزانةالحربناللهعبيد

()بساقق،2505/لخزانةاالاسكربنأمية

الشحريادن360،2/الخزانة(ة..1()- لوير.برمممم
/2318

)درأ(لالاحوصبنعوف

العيني4،315،324/الخزانةخازمأبيبنبشر

1092/سيبويه2،271/

)البردان(قحرثةبنمكحول

2133/لخزانةا

3/306العيني2/703،الخزانةهفانبنتخرنق

)براقش(قعلقمة

العيني4،225/الخزانة

14المغنيشواهد490،4/

242)2(،2691/مع

1048/الخزانةجرير

.الشجريابنعمدالنسبةانلىاإشارة"

211



كمطبق

يارقلحربامن

لابرق[]با

لمحرقا

المنطقطويل

ترزقلمما

المستقيالرشاش

تخلقلم

يصدقلمإذا

بطلاقمتعتها

الإحماق

مائق

لمخارق

معلق

وأرتقي

مغبقمن

فطلق

تملق

قرامو

ئقسابغير

الكميت

الازوربنضرار

القطامي

2/7لخزانةا

بانقيا()ق

2/802لخزانةا

2/338لخزانةا

،2/314،4/953لخزانةا

[2/05مع]،4/04لعينيا

شواهد،30،2415/لخزانةامالكبنكعب

[1/002]مع،122المغني

[1915/]مع4/892،العينيالحارثبنزميل

1/12،2053سيبويهمحجنابو

2612/الخزانةسلمىبنجبار

1/95الشجريابندعبل

1/092لخزانةادارةابن

2343/سيبويه[قحفانبن]سالم

العيني،3533/لخزانةارؤبة

1،86/الشجري]ابن1،236/

28[1/مع

الشجريابن،1/943العينيرؤبة

58[/1]مع260،3/

212



رجزمنهوك(1)طارقبناتنحن

سريعالراتق)2(على

عاتقيحملتما

خفيفالاواقي

تلاقمن

حلاقبكأسك!

الساقيكاس

الاياديةهند

[العباسبن]أنس

زيدبنعدي

للتلاقينحوها

الاعناقلىإ

تخلقلم

]يصدق

يترقرقكلأ

محفقكلأ

فيغرقنجم

"

"

برمتقا

"

طويل

همامبناللهعبد

باقل

العباديينبعض

-ق-

لرمةذو

مقيدةية1والرو،المكسورةالقافيةفيلمؤلفاذكره(1)

.وغيره

934/)1سيبويهكتابفيكمالراقع""علىيروى)2(

213

273لمغنياشواهد

لمغنياشواهد215،3/العيني

227/الشجريابن،502

العيني1/00،3الخزانة

الشجريابن4112،52،2/

سيبويه،29،411/،1/511

[2511/]مع2،38/

ابن3،963/،1/564الخزانة

سيبويه332،/1الشجري

75[2/]مع،1/584

1/432سيبويه

3348/الخزانة

2602/الشجريابن

337[/1سيبويه

لعينيا،1/113،4/614لخزانةا

1/785،4/871،632،944،

سيميه،2/801م،975

[1/05،47مع]1/662،11،3

68()2/هثامابنسيرةفيبالسكون



قرقتر

سملقوبيداءموماة

نتفرقلا

تخفق

سملقبيداءاليوم

سملقبيداءالقول

ومشرق

(2)فرقا

خرقا

تطلق

المطربلحماموا

وتسرقتخون

لاصل:163،خطا.في)1(

خطا."أرفق"لأصل:في)2(

جناببنزهير

الأعشى

خزاعيبنقيس

جميل

المولىابن

[شجاعبن]غيلان

علبةبنجعفر

1/213لخزانةا

،1/155،2/402لخزانةا

،(1)1/831مع،3902/،014

،501،701لمغنياهدشوا

،1/231م،241،091

،1/317الشجريابن،2941/

)الأبلق(ق

252/الخزانة

العيني310،6/الخزانة

،162المغنيشواهد،4304/

،28/]مع،1/422سيبويه

171]

3306/الخزانة

،93/4122[،/1]الخزانة

264المغنيسواهد

4931/الخزانة

4153/الخزانةبكرابيبناللهعبد

1/05مع[لرمة]ذو

[1/951]مع،4/692العينيزنيمبنأنس

214



المعلقوالارحبي

خرنقثيابكفي

البنائق

عاشق

لاحق

لائقبكفيلش

بوار!تى

السوابق

طريق

ترو!تى

طريقلهن

فوئيق

لحقيقاعراضهاعن

صديقوأنت

سروق

لمجنونا

العنبريتميمبنطريف

زهيربنكعب

حطانبنمحمران

ثوربنحميد

مفرغبنيزيد

علفة[بن]عقيل

جرير

حريث[بن]غيلان

الاهتمبنمحمرو

512

1/64مع

2/791مع

1/2،372/855انةلخزا

4/041لخزانةا

2/714سيبويه

4/238لخزانةا

(بليونبا)!تى

ق،1/313،4/252انةلخزا

هدشوا،(نخرجالاا،بطحلاا)

مع]،(فيا)ل،341لمغنيا

2/32]

،398/،2/612،415لخزانةا

،3612/،1/244لعينيا

،192لمغنياهدشوا،4/413

]مع،2017/الشجريابن

1/95]

2278/لخزانةا

2355/لخزانةا

2804/سيبويه

العيني4،352/،2465/الخزانة

93المغنيهد1شو21،31/

4134/لخزانةا



يضيقكان

صديقوهن

فعتيق

دقيقمنك

نطاقالنطاقدون

فتنتفق

لحلقا

الورقينعم

خرق

الطرق

الحدقاحمرت

الحدقاحمرت

تختفق

الحدقتدركهمالم

شنقمشنق

تثقبمن

زلاءمنطيق

زهير.ابن(1)

1/126مع-

1/951العيني-

4/255لخزانةاجميل

4/595لخزانةالمجنونا

2332/الشجريابنالموصليالسري

102/الخزانةالطهوىذوالخرق

1/916لخزانةا

2227/سيبويه

1/264الخزانةبنلقشينسب

ساعدة

1/673لخزانةا(1كعب)بنلمضربا

2164/الخزانةالخيللزيدين!سب

4/505الخزانةمسعودالض!يزهيربن

2791/لخزانةاجهورابن

)البسيطة(ق،4/51الخزانةعمروالطائيبنعدي

حنيف()برقةقالاخطل

،2/51مع،4/252لخزانةاالأسديوابصةبنسالم

314لمغنياشواهد

،4/7العيني،4/011لخزانةاجرير

[2211/مع]

216



لسويقا

نغيق

قروقيا

فريق

حذيقمنتكث

العقيقانخرطكما

طيقماإلا

المحنق

يخنق

لايعشقمن

المشرق

تحرقعما

]الحقق

الموثوق

وافر

"

"

"

كامل

لاعجم[ا]زياد

(1)العبدي

الباهليشقيقابو

المعتزابن

الوردبنعروة

قتيلة

علسبنالمسيب

سيبويه،1/005نةالخزا

2/241نةالخزا

لعينيا،4/803انةلخزا

،26لمغنياهدشوا،2/532

[1/872مع]،1/864سيبويه

342لمغنياهدشوا

2043/،1/06الشجريابن

328المغنيشواهد

العيني،4/694لخزانةا

،222لمغنياشواهد،4/471

)ضنا(ل)الاثيل(،ق

4/574لخزانةا

،1/08الشجريابن200،2/م

،8128

2/184[سيبويه

2/125لخزانةا

لعامرأنهالبصريةلحماسةاوعن؟،البكريمعشربنللمفضلأنهالجمحيعنالعينيحكى(1)

علىلاستفهامعلامةالشيخوضع[]المؤلف.المنصفاتمنوهي،الكنديأسحمابن

."النكري"وصوابه،العينيعندكذلكلانه"البكري"

712



المنعلق

معلق

دابقمنيواين

حوازقلهليس

نقانقجمه

الورقيخصف

علاق

يهراق

إبريق

ضيق

تغرقولا

طرائقه

بنائقهبيض

رواهقه

طرائقهشتى

درادقه

عارقهاناذو

فاتقه

ناعقه

ئقهوشقا

خانقهالوجدمن

رجز

متقارب

طويل

"

4/963لخزانةا

2/23سيبويهحريثبنغيلان

1344/سيبويه2/213،مع

العباس

الاعشى

زيدبنعدي

الروميابن

محلمبنعوف

قه--

الاحوص

نصيب

)مصنوع(؟

]الراعي[

الطائيعارق

عيالرا

كثير

الدمينةابن

218

()ضول2،337/الشجريابن

936/3،375،/1الخزانة

4/26

4/013الخزانة

1/525الخزانة

278المغنيشواهد

1/432لخزانةا

2/432سيبويه

1/69سيبويه،2/881لخزانةا

2/103سيبويه

الشجريابن30،33/لخزانةا

/2403

برقة)اود،ق34،34/لخزانةا

(اللكاك

3645/لخزانةا

4/953لخزانةا

292لمغنياشواهد



وقهااذلاان

ذائقها

يوافقهاك!

طويل

منسرح

الكاليوم

دركولا

الملكعبدعن

قتلكشيءاي

هلكفيمن

لالكاو

دلكاغيركويب

عيالكامن

لسوائكائم!

مجزوكامل

رجز

مجزورمل

طويل

.[لمؤلفا].رجيخااو(1)

-فا-

العيني3،055/الخزانةالثقفيمحجنأبو

ابن37،المغنيهد1شو4،381/

[22/]مع253،/1الشجري

لعينيا،1/754لخزانةا(1)الصلتبيابنامية

مع]،1/974سيبويه،2/871

1/301،601]

-ك-

2/26معلمطلباعبد

لمغنياهدشوا،1/131نةالخزارؤبة

2992/الشجريابن،91

4/386الخزانةالسليكأم

-كا-

الكلحبةأحو

زهيربنكعب

الاعشى

921

1/94مع،1/091لخزانةا

177لمغنياهدشوا

لعينيا،395،/2لخزانةا

235،/1الشجريابن،3137/

/245،9[11،]412،253،

]مع1/13،30،2سيبويه

1/391،791،/2491]



بمالكاتقوم

ذالكاأنا

ذماركاحميت

سواكا

رداكا

الملوكا

ابوكاهذا

عليكاأسفا

هداكاالسبيلهدى

هلكاام

امتداحيكا

لكاوما

مباركاسما

إيثاركا

بكىحتى

لكاأبالابيتك

دونكادلوي

عبادكامن

وحدكالهيإ

قبلكاإلهييا

بسيط

وافر

كامل

احذكامل

هزج

رجز

2/213انةلخزا

2074/لخزانةاندبةبنخفاف

()بساققنصيب

388/لخزانةافيالقواعويف

3/963الخزانةهمامبنعبدالله

1/614لخزانةاطرفةأخت

)درا(لالغنويمنهالبنالعلاء

2/074لخزانةا

2126/سيبويهمرداسبنالعباس

2487/لخزانةادعبل

جيا(أ،اج)جل[مسلمبن]معاذ

2711/لخزانةا

2/66،العينيالشجريابنابوخالدالقناني

1/154

2/488الخزانةدكين

1/176،1/15،]معسيبويه

]24

3/15/4،311،العينيالخزانة

2/138[2/162،]معم

3642/لخزانةاعمروالدوسيبنالطفيل

المغنيشواهد3،793/العينيالأعلىعبدبناللهعبد

،1/631سيبويه233،

[206/]مع

022



يعسرمكاسو

مشطورسرمكاالدخانعلى

زكاأن

عساكاك!

اخاكاالفتىك!

ذاكافعليكك!

هواكامناذه

لاكاألىإ

عصيكا

إياكابلغت

تعدائكابعضمن

بأماتكا

تاركاوإنك!

هالكاامرأ

مالكاوأرهنهم

برمتقا

"

.[لمؤلفا].بوه1وا(1)

رؤبة

(1)العجاجبنرؤبة

لارقطاحميد

همامبناللهعبد

221

3311/لخزانةا

2/931سيبويه،4/635لعينيا

لعينيا،1/43،2/144لخزانةا

هدشوا،1/275،4/252

سيبويه،2/202م،151لمغنيا

بنا]،1/89،388،2/992

مع،2/67،401الشجري

1/77،901،011،2/421]

،1/722،2/993لخزانةا

بنا]،1/9سيبويه،3344/

[1/63مع،2/802لشجريا

/1مع

لعينيا،2/752لخزانةا

[351لمغنياهدشو]،4/195

سيبويه،2/604انةلخزا

[1/04الشجري]ابن383،/1

278/الشجريابن

1/6مع

،2،378/3091/العيني

سيبويه2،31المغنيشواهد

[1/131،302]مع،1/132



ملوكاانتم

مالكبنشمس

العواركالنساء

كرلعوااءمالإا

مالكذكرلىإ

الهوالكفي

حلالكمن

مالكبنسعد

المبارك

بواتكالصقال

لمالكذاكيوم

مالكعند

هالككلمن

يبالكلممن

ذالكبينولا

بالسنابك

الباكي

طوباك

الاتوجدالاصلفي(1)

طويل

-ات-

شزاتأبط

عتبةهتدبنت

علفةبنعقيل

طرفة

دقلفرزا

غنمبنفراس

582لمغنياشواهد

1/79لخزانةا

لعينيا،1/655لخزانةا

(1)1/271سيبويه،3241/

2/872لخزانةا

4/855لعينيا

4/002لخزانةا

2/79سيبويه،1/89مع

4/973انةلخزا

(قربا)ق

4/973انةلخزادقلفرزا

262المغنيشواهد(الحجاج)انشده

2166/الشجريابنالدمينةابن

الطعانجذلابن

دريدابن

المعتزابن

(برزة)ق

2/487نةالخزا

1/222م،4/192نةالخزا

خطاهوهو،ليالتاالبيتفيسيمويهلىإحالة



هاليكأكانوا

تدلكي

لكمابوو

ضنكمجالفي

والفكفكها

ضنكبعيشوهو

عنكوخلي

تراكها

رجز

سر-ح

سمشطور

رجز

الشبكلهثر

تنسلكاينثر

ملكولا

معترك

.[لمؤلفا].جحدرار(1)

1/914مع-

[1/15مع]،3525/لخزانةا

2/311مع

المغنيشواهد30،34/الخزانةالاسقع)1(بنثلةو

،[1/11]الشجريابن،041

[1/18]مع،2791/

)بركق3،343/الخزانةمرثد[بن]منظور

[1/01الشجري]ابنالغماد(،

282لمغنياشواهد

-با-

ابن،24،35904/الخزانةيزيدالحارثيبنطفيل

،[135]،2111/الشجري

273/،1/231سيبويه

-ك-

زهير

223

،2/574،4/802لخزانةا

ق،4/672لعينيا،[4]78

ل20،8/الشجريابن(،)أسنمة

،[541]2/،1/001سيبويه)سيأ(،

[1/05.061]مع،051



مشترك

دالكلاإ

تحاكإذ

تشاكولا

فعلوقد

فعلوقد

فعلبما

بجلالا

لهزل]با

جملخفهعلى

معتمدالوسائل

الرجل

جلابنةيا

ملقبلاش

مشمعل

"

رجز

سمشطور

طويل

مجزوءكامل

رجز

2/674لخزانةاحجربناوس

1/15مع

[2/232مع]،2/625لعينيا

-ل-

الشجريابن،1/431لخزانةا1(الاسود)لابيينسب

[1/44]مع،1/201

2487/العيني،1/361لخزانةا)2(النابغة

117/سيبويه1/138،الخزانةالدوليالاسودابو

381،/1العيني3،35/الخزانةطرفة

911لمغنياشواهد

[2821/سيبويه

4/84انةلخز!قضانبنلمساامرأة

4/11لعينيالطرقاجا

1/63لخزانةاجريرام

)الامرار(قعجردالامراري

بنا،3474/،2/271لخزانةاالشماخ)3(

،1/521،2/052الشجري

1/09سيبويه

لي.ؤلدا(1)

[.]المؤلف.همارقبناللهعبدأو)2(

[.]المؤلف.الشماخأخيابنجباراو)3(
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حملاشبه

الحيهل

يحبوالجملكما

المحل

وعلوعلان

بجل(1جمناه)أقد

اسلإياك

]وجعل

يعتمل

يتكل

بنوعجل

لرجلبا

تغتسلالبردان

وتعلنهلالتى

مؤمل

الاسلبأطراف

ل)زنا(عاصمبنقي!س

398/لخزانةا

حبأ()ل

3851/لخزانةا

العيني،3332،632/لخزانةاالرلعيحريثبنغيلان

،2/46.732سيبويه،1/015

[1/25]مع

3/262نةالخزا2(حزاملابن]عروة

[1/622سيبويه

لمغنياهدشوا،4/252نةالخزا

،2681/الشجريابن،431

1/443سيبويه

(3)4/765لعينيالغنوي(1سوارأبوانشده)

(نالبردا)ق

1/025انةلخزا(كلثومبنعمرو!ةفي)منهوكرجز

3133/،1/602انةلخزا-رمل

المؤلف.اليهاشاروقد.سيبويهعندكما""مللناه:يروى(1)

47(.)9/يعيشلابن"المفصل"شرحفيكما)2(

خطا.،557:الاصلفي)3(
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لجبلاحماضأثمر

تملتمئلها

لولاا

حتهل

الجملليس*

المعلابن*

خصلذونهد

وكلنكسولا

وقبلوجه

عدللو

)1جعيلبنكعب

(3)رثيةحا

الزبعرىابن

حسان

[.]المؤلفضرار.بنللحسامونسب(1)

لاصل:547،خطأ.في)2(

[.]المؤلف.لعلقمةونسب)3(

226

2266/الشجريابن

،4/3064)2(،1/57الخزانة(

ابن،4/442،571العيني

،332/2347،/1الشجري

76[2/]مع،1/584سيبويه

2،333/،25،289/الخزانة

/3،34،934/،68476،

ق،4/176،485العيني

ل2،73/الشجريابن(،)أفاق

1/0،37سيبويه(،صدأ)

[2/332مع]،2/192

العيني،4/125لخزانةا

،822لمغنياشواهد،2953/

،1/187الشجريابن70،3

[281/]مع333،

)جيأ(،ل،187المغنيشواهد

[216/]مع

المغنيشواهد،3184/العيني

187



يغلفيمنواغلا

رحلأليفا

لاذيال1دروج

السربالبلاء

ماكولكعصف*

الفيلأصحاب

عطبول

نفوللقرا

سبيلإ

تضليل

جبلباعلى

جللسواه

الجعليسمى

لجملااستمن*

فخلفاذهب

الأجلانقضاء

الاجليراخي

الحجللذاك

سريع

سمشطور

منسرحمنهوك

متقارب

]المولف[.لرؤبةالعينينسبه(1)

[.]المولف.للأخطلونسب2()

العجاج

(1لارقط)احميد

1/152[4/923،]معالعيني

3684/لخزانةا

4/415لعينيا،1/034لخزانةا

لعينيا،4/072لخزانةا

،171لمغني1هدشوا،2/204

[1/331مع]،1/302سيبويه

2158/الشجريابن

4/044لخزانةا

لمغنياشواهد،1/161لخزانةاالقيسامرو

88[/2]مع،621

سيبويه،1/0،22584الخزانةالوغل)2(بنعتبة

1/702

2143/لخزانةا

3453/لخزانةا

العيني،3943/لخزانةا

،1/99سيبويه،3005/

[252/]مع

2234/مع
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هلالاوا

لهامهلافقلت

عقلادمنامن

عزلاولاضعافا

بزلامخيسة

أعقلاالخوالف

معللاإلا

اخولاأخول

فيخذلا

لمغفلاالبريءا

أولاعامومن

وتعملاتكرحتى

تحولااان

معزلاذاكعن*

فيقتلاالكريم*

محجلاأغرِ

غلااحميهاإذ

طويل

"

-لا-

الخطابي

قحفانبنسالم

كثير

شاسبنعمرو

حزنبنالقلاخ

طلحة[بنت]علألشة

العقيليالقحيف

حجربنأوس

الجعديالنابغة

228

1/282انةلخزا

4/94انةلخزا

38/216،/1الشجريابن

المغنيشواهد،3695/العيني

سيبويه،(ثأرما)ق،822

[2/46مع]،1/101

،2/921مع،3535/لعينيا

[2/921مع]،1/75سيبويه

2/921لخزانةا

1/802مع

لعينيا،2/441لخزانةا

[1/79مع]،2/541

2903/الشجريابن

2143/لخزانةا

،3965/،2156/لخزانةا

ابن،136المغنيشواهد

1/52الشجري

العيني،31،3415/لخزانةا

)فثأ(،ل)بحار(،ق،1/965

1/26،074سيبويه



باخيلاعليك

مقبلاالدهراخر

وموئلاملاذا

نهشلاالاكارم

نفعلاكيف

وموئلارحيماً

مضللاهواكفي

املاكانما

حسان

الاخطل

)1()05(

]الشاطبي[

وكلكلا]نحرا

موئلافناءك

المطافلا

فاعلاتامر

ثاقلاأصيح

حليلايعدان

الاخيليةليلى

الاسديلمرارا

مسهربنالبرج

.الجعديالنابغةلىإقيالسيرابننسبه1()

922

4/348العيني

1/07مع

بنا،4/238،538لخزانةا

1/223الشجري

لعينيا،4/855لخزانةا

مع]،2/151سيبويه،4/523

2/79]

2/98م

4/05لعينيا

،2/52،731م،1/387لعينيا

[1/34مع]

لعت-يما،33[3/لخزانةا]

2/151سيبويه،1/965

[1/57سيبويه

32/لعينيا

3137/لعينيا

4/524لعينيا

مع]،(لبديا)ق2/4،38لعينيا

1/231]

1/41لخزانةا



خليلاسواه

مطيلا

لارماعلون

فلاالمقترونماو

بطلاجئئلإلا

بخلااوجاد

فعلاماالبكرقي

]الخللا

والغزلا

]شملا

فشلااستسلامكم

اشتعلاراسي

"

بسيط

لا

الاملاإبعادهافي

عدلاوما

فاحتملا

لاسربا

خطا.231،:الاصلفي(1)

انهسعدابنعنلسيوطيوذكر)2(

]مع2،32لمغنياشواهد

/295]

3/167الخزانةحريبننهشل

35المغنيشواهد2/95،معربعيبنمضرس

1/521لخزانةاالمالكياحمداللخمي

[1/431]مع،2094/العيني

[1/302]مع،3202/العيني

2992/سيبويهالاخطل

[1142/سيبويهربيعةابيبنعمر

العنبريالازرق

طائي

المتنبي

عمر

للبيد)2(نسب

2/491[سيبويه

1/9281/93،معالعيني

لمغنياشواهد،3042/العيني

192

02[3/153/11،]معالعيني

23،233)1(،1/0الشجريابن

1/31م

4/473الخزانة

،1/6العيني337،/1الخزانة

75المغنيشواهد

[.]المولف.نفاثةبنلقردة

023



سالاسائلما

إسبالا

محلالا

لاوسربامطويا

قيلاإذا

سبلاأرواحنالىإ

طولاولا

حلاحيث

لاياقال

"

فرو

الشمالاينتسج

غزالاورنت

لاخصاكواكبها

قتالالاسرجسمار

[.]المؤلف.اميهلابنهونسب(1)

4/286لخزانةازيدبنعدي

الشجريابن،4/433لخزانةا1()القفيأبوالصلت

1/251،261،961،

/2[427،]823

368/العيني

العيني،2،78/4173/الخزانةالمنذربنالنعمان

شمليل(،)برقاءق2،66/

الشجريابن68،المغنيشواهد

سيبويه1/1،34/2،347

[1/09]مع،1131/

1/185مالمتنبي

299/العيني2،97/لخزانةازيادبنالربيع

1/442الشجريابن[جميل]

العيني228،/1الخزانةمسعودالضيزهيربن

،302لمغنياشواهد،1/025

[1/651]مع،286

الشجريابن2،384/الخزانة

1/503

الشجريابن،1/537الخزانةالمتنبي

/2[،]274322

205/سيبويهجرير

231



المطالا

فعالا

عالابالمكروه

الهلالابهيرون

ثقالاثر

مالاحيث

عيالاله

تبالاشيءمن

لاالسؤا]

لاالخدا

لابلا

لاآوصرن

خالانعم

زلالا

لسالايمسكه

لانكالاإ

طالب.بوأوحساناو(1)

الاخطل

دقلفرزا

لعينيا،2/63،37لخزانةا

721لمغنياهدشو،3631/

،4/392لعينيا،347/انةلخزا

2/722سيبويه

3434/الخزانة[الاهتمبن]عمرو

1/2مع

العيني[،]3962،666/لخزانةا(1[)]الاعشى

،402لمغنياشواهد،4/814

الشجريابن،2172/م

]مع،1/804سيبويه375،/1

/271]

1/04[سيبويهالمرارالاسدي

الرمةذو

المعري

لقيط؟بنمغلس

232

،4/71،05،701لخزانةا

،1/176الشجريابن292،

[1/34]مع

1/216،2/126،العينيم

1/77[1/054،]مع

1/49[2/148،]معالعيني



أثالاونةو

ذمولا

الجميلاالحسن

القبولاالريح

ففولايجعله

عقيلافقدت

]سلسبيلا

سبيلالها

صنبلااو

"

"

كامل

مجدلا

الاقوالاوأحسن

الاغلالاوفككاك!

لاخياك!

لاالاثقا

خطا.،235:الاصلفي(1)

حمراابن

سعيد[بن]المرار

الخنساء

بيالكلاالعزيزعبد

الاموينريدبنمحمد

مهلهل

لمهلهلنسب

ليالدؤلاسوداابو

لاخطلا

233

الشجريابن،2142/العيني

1/261،271،281،137،

سيبويه،229،39،49/

[1/134]مع343،/1

1/262الخزانة

09المغنيشواهد

1/714الخزانة

4/936الخزانة

1/477سيبويه214،2/العيني

[1/461سيبويه

1/232الشجريابن

1/00،3/2،235الخزانة

522المغنيشواهد

1/403لخزانةا

1/136الخزانة

،2994/،1/152لخزانةا

العيني،4524/،313،473/

،46المغنيشواهد،1/423

،1/918الشجريابن،52

سيبويه335)1(،260،3/

23[/1]مع،1/59،484



تمثالا

زلالاالرياح

لاثقاصدرن

الاخوالاويكرم

الامثالاوتمثل

لاأخوا

لاورجا

لينالالهبو

لاعاولاا

لولاذك!

مميلاتميلنك!

للأميرأفيلا

ك!]مقيلا[

جميلاجزبت

فحولاالوجوهبيض

قبيلاتمدحن

مقبلابن

العتاهيةبو

جرير

رباحبنسفيح

عيالرا

)05(مقنع
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2/422لخزانةا

2/914سيبويه

2/314لخزانةا

1/655لعينيا4/82،3لخزانةا

لعينيا،4/354لخزانةا

،2/191مع،4/061،864

ق،64،722لمغتياشواهد

الشجريابن(،عاقل)برقة

1/491

سيبويه،1/491الشجريابن

ش2356/

،295/العيني،1/205لخزانةا

ابن،152المغنيشواهد،399/

احامر(،)ق،2/16الشجري

،1/451،2/112،742سيبويه

[1/29،2/112مع]

،2/15مع،4/953لخزانةا

702لمغنياشواهد

2/82سيبويه،1/01مع

العيني،4/855لخزانةا

مع]،2/151سيبويه4/04،3

2/69]



]مبذولا

]فحولا

غليلايجدنلا

نوالامنك

دليلاالنفوسعلى

البلىأنواع

وحنظلامالكا*

المجلجلا

وهلابهيد

علاصار

علامننوشا*

الفلاأجواز

إبلالاهلي

منهلا

طيسلا

لحلاحلاا

كاهلا

"مجزوء

رجز

حلائلا

حاظلالاا

سيبويه.علىالشنتمريأي(1)

1/262[سيبويه-

2/28[سيبويه-

لمغنياشواهد،4/195العينيجرير

83[/2مع]،822

[2/75مع]329،3/العيني

1/231الشجريابنتمامأبو

389/لخزانةاالباخرزي

الشجريابن342،/1سيبويه[حريثبن]غيلان

1/127

3908/الخزانة]"[

سيبويه،4/521،162لخزانةاالرلعيحريثبنغيلان

2/312

2/64سيبويه،4/192لخزانةا

1/543العيني

لقيساامرؤ

رؤبة

235

هدشوا1/161،22،3لخزانةا

(1)ش،(خطأ)ل،821لمغنيا

[7921،/2مع]1/80،3

،3652/العيني،4/472لخزانةا

[272/]مع1/29،3سيبويه



بحدججملا

أسهلابينهما

فلايوما

لاماانلو

لاإماغنممن

عجلامثلها

مهلامضوااذ*

مانجلافنعم

رمل

سريع

سمشطور

منسرح

رملاتعسفن

يزولاانلىا

النزولاأطاق

التأميلاونكثر

الصهيلااجش

حليلافاتخذني

خطأ.335،:الاصلفي(1)

1/551لخزانةا

الشجريابن1،028/الخزانةربيعةأبيبنعمر

1143/سيبويه1،344/

(21)1/42الشجريابندعبل

1/39مع

المغنيشواهد2،56/الخزانةعامربنحضرمي

)جزا(ل78،

العيني4،381/الخزانةالاعشى

،84لمغنياشواهد،3477/

الشجريابن،2581/م80،2

]مع284،/1سيبويه322،/1

1/131،/2]67

1/093سيبويه،4/161لعينياريعة[بيأ]بنعمر

1121/الخزانةالصلتأبيبنأمية

2503/لخزانةامهلهل

،3406،606،516/لخزانةاحارثي(05)

سيبويه،592لمغنياشواهد

1/914

2143/الشجريابن

1/07مع

236



عذولافيكعهدت

الهلالايصيدان

اولااخره

لالهداا

لاوابتها

لاالفحايبذ

شمالاوهبت

الثمالاتكون

خليلااتخذني

قليلاإلاكر

كميلاحولا

هديلاتدعو

الاقليلا

مقالامقاملكلفان

ذلااعتاض

بنللعباسنسب(1)

"

متقارب

"

"

المتنبي

المرقش

الازوربنضرار

مقبلابن

الكلبفيعمرواخت

ليالدولاسوداابو

)1()05<

النه!ثراللهعبدكثيربن

لحطيئةا

.[لمؤلفا].سامرد
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3/366،2/56،]معالعيني

]124

1/237الشجريابن

3314/لخزانةا

رعم(>برقةق

28/لخزانةا

>رزأ(ل

،2664،4/352/لخزانةا

لمغنياشواهد،2282/العيني

93

،1/371،4/455لخزانةا

بنا61،3لمغنياهدشوا

سيبويه،1/833يلشجرا

[2/032مع]،1/58

،3021/،1/375نةالخزا

لمغنياهداشو،4/984لعينيا

مع]،1/292سيبويه،703

1/012]

4/811نةالخزا

1/261مع

[2/821مع]،3665/لعينيا



طويلأفعلهكدتمابعد

فاعلهنتما

قاتلهالجوديمنعلا

وقابلهأعاما

الرجلهحرمة

لجهالها

محالهلا

المقالهتكفيه

إبالهعلى

لافعله

مديد

مجزوءكامل

رجز

التتفلههوفي

باهلهأكلته

عسلة.بنالمسيحعبدأو()1

-له-

المغنيشواهد،4104/العينيالطائيجوفىعامربن

]مع،1/551سيبويه5،31

/1،33/213]

3/44الخزانةالطفيلعامربن

2،228،231/الشجريابن

[172المغنيهد]شو

الشجريابن3،65/الخزانةثور[بنحميد1

]مع2،93/سيبويه،2131/

1/8]

2287/الشجريابن

1/138الخزانةالدؤليالاسودأبو

)حشأ(لخارجةأسماءبن

لمغنياهدشو،4/822لخزانةا(1)العيفبنشهاب

،249/الشجريابن،212

)زنا(ل،282

2348/سيبويه

3602/لخزانةا

238



محالهالموتمن

لهأخالامن

بالهما

احوالهيوعد

مكسالهالخطو

الفهعندمن

المغله

بجيله

القبيله

باهلهمنالنفس

باهلهمنكانولو

فحلها

لعلهافقلت

*سبالها

لهاانالكيما

لهاخالا

لهاو]حتفا

لهاانسحا

لهاصقايوما

لهاكتحا1و

رملمجزوء

سريع

رمشطور

برمتقا

"

طويل

4/115لخزانةاالطاديعفراءبنحنظلة

زلابةابن

القوافيعويف

-لها-

جميل

الشماخ

كثير

"

الكميت

923

2/433لخزانةا

1/901الشجريابن

الشجريابن4/1،34الخزانة

/261

388/الخزانة

3756/لخزانةا

59لمغنياهدشوا

1/311مع،349/لخزانةا

سيبويه،1/525انةلخزا

1/818

2/811انةلخزا

4/05انةلخزا

(ردنلاا)ق

[1/75مع]،1/954لعينيا

الشجري1]بن32،61/العيني

1/601]



لهاأطفاك!

لهاأبطا

قالهاذامن

نعالهاخدودهن

لهاإبقا

لافالهاك!

سربالها

لهاأولى

وأشبالها

لهااوقى

قتليعلى

قبليقاتله

الشكلعدمفي

نصليعراقيبهافي

النخلكربفي

كامل

متقارب

طويل

الاعشى

كثير

الطائيجم!بنعامر

الخنساء

جميل

الخطابي

]لرمةذو

جرير

024

3[،14]2/181،5،33لخزانةا

،1/95مع،3131،945/

لمغنياهدشوا[،2/75،291]

[1/49سيبويه]72،3

21لمغنياشواهد

30،33/،1/12،972لخزانةا

لمغنياهدشوا،2/464لعينيا

سيبويه،2/681م91،3

الشجري]ابن1/04،2

[2422/مع،1/581،161

ابن98،/1/42،4لخزانةا

25،32/،1/432الشجري

1/915سيبويه

1/052لخزانةا

3453/لخزانةا

1/191لخزانةا

1/282لخزانةا

،1/482،4/092لخزانةا

2/611م

1/603لخزانةا



نخلذ

النملعدد

لسهلولا

النجللاعين1و

الرحلمشترك

مثليخلائقه

الجهلفي

مثليوأنا

فصلذا

النملزبى

والاصلللدعائمك!

جملومنمني

الحبلمنقطع

الجدبالهزل

الاصلعن

حجليسوى

].عيانينخليداو(1)

لجديسية.ا2()

[.لمؤلفا

(1الصلتان)

)2للشموسينسب

لجاعمربن

الوليدبنمسلم

متمم

أسدبد

الفرزدق

النجاشي

معروف]بنالكميت

]جميل[

لحلياالصفي

241

1/603لخزانةا

1/943لخزانةا(

1/163انةلخزا

3981/،1/393لخزانةا

1/644لخزانةا

2/741لخزانةا

لعينيا،2/172لخزانةا

،542لمغنياهدشوا،1/772

[1/93مع]

،2/004،4/763لخزانةا

بنا،932لمغنياهدشوا

،1/9سيبويه،1/583بدلشجرا

[2/012مع]

سيبويه،2/894نةالخزا[

1/931

4/965لعينيا،3532/نةالخزا

3892/نةالخزا

2/281سيبويه

4/074نةالخزا

1/451مع



اقليلاإياك

البخلمنوالضنين

لمطلوا

النسلمجذفة

النملعلىنخظلا

السلعنالسيوف

عزلولا

البخلكالدائم

لجهلبابعدكك!

شغليينازعني

القبللحدأكا

مثليجاوبني

وحلومن

أهلولابمال

بالمهلالعيندمعة

والقتلملأسر

لمغنياشواهد،4/094لخزانةا

]مع،223/م،83082،

1/702،/2]87

لمغنياشواهد(،)أطحلقالبعيث

1/27الشجريابن46،2

1/79الشجريابن[معديكرببن]عمرو

121لمغنياشواهد

2802/العيني

لمغنياشواهد،1/502مع1(الدارميبلر)بنحورثة

1/512الشجريابن،273

1/64مع

العيني،4/894الخزانةذويبأبو

شواهد2،388/،1/554

سيبويه،023،822لمغنيا

[77131،،1/57]مع،1/16

4/055الخزانة)2(الشمردل

2268/الشجريابن

2084/العينيدعبل

1/68مع[الرمة]ذو

3193/العيني

بدر.بنجويرية:النقائضوفي[ه]المؤلفزيد.بنجويرية:وقيل(1)

[.]المؤلف.غيرهوقيل2()

242



ك!معول

ك!مغيل

فحومل

ك!مكلل

يهزل

[.]المؤلف.السسلامرئونسب(1)

لقيساامرؤ

(1شرا)تابط

243

،1/82،391،237لخزانةا

114،705،835،645،955،

2/84،63،971،723،

/3936،4/12،16،98،

801،021،202،442،983،

لعينيا،793،314،984،694

/366،522،633،،338

944،4/721،031،641،

962،982،713،437،414،

،6لمغنياهدشوا،685،875

371،831،141،551،851،

361،981،591،322،352،

062،262،562،172،092،

292،592،892،403،

بنا،2/611،261،291م

،1/09،572،2/93يلشجرا

سيبويه،48،88،39،131

1/482،492،533،2/892،

303،903

1/56انةلخزا



مقبلابنرهط

تنزلالريحبها

مضللقط

حنظلناقف

المتحملبالظاعن

مجهلبزيزاء

مجفلكل

خيرمعقل

توهلالوحشمن

مهلهلابنزيدا

المرحلالفنيقمثل

يفعلبالناس

حنظلبنأمال

]وتجهل

حدام.لابنإنه:وقيل(1)

هذفيالبيتيناجدلم)2(
1/311لخزانةاشيلنجاا

2/08مع

1/644انةلخزالمتلمسا

4/102لعينيا،2/432انةلخزا(1)لقيسامروا

العيني،354،4/532/لخزانةاالعقيليمزاحم

،541لمغنياشواهد310،3/

(،)الازورانق،2121/م

[236/]مع201،3/سيبويه

3277/لخزانةا

1/58مع

(،)الاقدحانق،3662/لخزانةاالرمةذو

لمغنياشواهد،4/544العيني

[217/]مع،232

1/382الشجريابنالحطيئة

4591/العيني

الشجريابن)2(،4048/العينييعفر[بن]الاسود

سيبويه2،98/،1/271

1/،332]437[

[1/542سيبويهجرير

[.لمؤلف]ا

المصدر.

244



سحلإعود

الفضائلأهل

القبائلدروء

التهازل

حمائلمنمفرد

)1(طفيل

ميادةابن

لبطاأبو

بالمناصل

باطليالحق

رسائلي

غافلغير

فاصل

مواكل

نواهل

فلمطاعوذ

لاصائلبا

يللمزاالخليطا

عاقلالمطارة

حوصلاا

الارحصيثمامةبنيزيد

تمامبوأ

ذويبابو

خازمأبي]بنبشر

]النابغة[

[.]المؤلف.وللمقنعلعمرونسب(1)

245

،1/04سيبويه،323/لعينيا

[1/64مع]

1/77نةالخزا

(رأد)ل

لعينيا،331/،1/152نةالخزا

هد]شو،(فساإ)ق،4/5

الشجريابن،135المغني

[2901/]مع21،34/

1/524الخزانة

،2/16مع،2/41لخزانةا

712لمغنياهدشوا

2/421لخزانةا

الشجريابن،2691/الخزانة

/2353

مع،2948،564/لخزانةا

[1/0،]6/265

3065/العيني[

ق1/52،4،32الشجريابن

نعمى()برقة



]لعاقل

المفاصلفي

قابلصيففي

المنازل

اهلك!

ونائليجهدي

الكواملالسنين

باطليقصرو

ووائلتميمحئا

الاناملباردات

القواعل

ئليوسا

الأجادلالبغاث

عالينظرك!

المالمنك!

الرمةذو

الطمحانأبو

حيةابو

دقلفرزا

[قدلفرزا]

لقيسامرؤا

النابغة

القيسامرؤ

246

1/155[سيبويه

،3324/،37[1/9]لخزانةا

،(ميلأ)ق،4/01،915،795

،318/2123،/1الشجريابن

209/سيبويه

3424/الخزانة

1/364الشجريابن

4/973لخزانةا

2/73سيبويه

لعينيا،4/174لخزانةا

هدشوا،380،34/451/

ل،(جأأ)ق،151،012لمغنيا

[2/42مع]،حلأ()

1/362الشجريابن

3465/العيني

،1،26158،1،22317/الخزانة

،39370،5/31،61/4،2461،

،1/691العيني90،21،22،231

433،/213،/3،35162،

،49171،المغنيشواهد40،54/

134،168،30،270،2912،



بالناعمي

عالفاو

حبالبفتل

و]جالباكرات

بغيرقتيل

صقيل

غيرمنيل

وعويلزفرؤمن

خطا.،964:الاصلفي(1)

86(.)ص،"ديوانهانظر2()

1/13،2م277،285،792،

171،ابن2/77،49،147،

،938،(31)1/472،96الشجري

،(هقلبراا،لعاو،ذرعات)ق

،1/14،2/81،19،741سيبو

722

شواهد3811،93،/4لخزانةازيدبنعدي

الشجريابن238،المغني

،1/411]مع592،،1/183

231]

)أوعال(قالاهتمعمروبن

3154/العينيخويلدبنطليحة

لمغني]شواهد،3246/العينيالشماخ

2703/سيبويه،926

1/65الخزانةالمقفيالحكمنريدبن

2335/لخزانةا

]لمغنيشواهد،1/271مع[)2(الدمينة]ابن

278

لمغنيشواهد،2434/لخزانةا

237

247



بحمولبعده

خذولغير

بةوول

]ظهرسبيل

بيلدءاور]

لغليليإذااشفى

سبيلبكلليلى

برسول

بخيل[ك!]كل

بحبولام

منيللكلكالمصد

بعسيلصخرة

و]لجدل

والسفل

مرتحلكلفي

املبلاالدنيا

[.]المؤلف.كثيروسرقهجميل(1)

الهمدانيالاجدع

الغنويسعدبنكعب

كثير)1(

دقزلفرا

الوليدبنمسلم

نباتةابننصرابو

248

823لمغنياشواهد

3513/لخزانةا

سيبويه،3916/لخزانةا

1/624

[1/822سيبويه

[245/سيبويه

العيني4/90،30،33لخزانةا

1/605،/2942،/3304،

،891لمغنياشواهد،4/141

،1/222الشجريابن263،

[1/466]سيبويه

2/66[481،]مع3/العيني

،1/111لعينيا،1/41لخزانةا

،71لمغنياهدشوا،544

[1/16مع]

1/665لخزانةا

الشجريابن،2691/الخزانة

/2353

2413/الشجريابن



الإبلمن

أجللى!لا

الثملالشارب

وكلولا

فقلئلاقا

لذبلا

النجلالاعينذوات

والاملالسول

والأملالشوق

يمل]دينه

والنهلالعل

الفضلعلى

مالوذا

المالقلة

المالكئرة

لياماأفنيت

2/215لخزانةامهلهل

لمغنياهدشوا،2/871مع

،2173/العيني،4/39لخزانةا(1حمر)اابن

]مع80،3لمغنياشواهد

1/201]

711لمغنياشواهد

الشجريابن،4001/لخزانةاالمتنبي

1/248

[2227/]مع،4053/العيني[)2(]أبوسعيدالمخزومي

1/165مع

2614/العيني

[1442/سيبويهالسلوليهمامابن

282/الشجريابن

الكلحبة

الببغاء

1/981لخزانةا

1/964لخزانةا

1/465لخزانةا

2413/الشجريابن

[.]المؤلف.عبدلبنوللحكمالعميريحيةلابيونسبالسكر("،":القافيةفيالروايةلكن(1)

925(./1)"ليالقاليأما"انظر)2(

924



أوقالذات

حمالابنإلا

اجالاستيفاء

اوكالغير

ليامثالاقاه

اماليعنهن

لنزالورذ

بالمصاقيل

صلبنضل

الشمالمن

ليماجلعطائك

وخالعممن

ليبالمطابيتك

لياللياحدثأم

عياليعلى*

رفابنقيسابواو(1)

"

"

وافر

"

شواهد،3251/،2/54لخزانةا(1الاسلت)بنقيسأبو

ابن،2411/م،651لمغنيا

،2462/،1/64الشجري

[1/881]مع1/9،36سيبويه

2581،454،4/578/لخزانةا

1/127مع

4/651العيني

شواهدالمغني2/358،العينيالملوحبنقيس

1/128[15،77،]مع

331/العيني

245/مع

2305/لخزانةاالأسكربنامية

1/153مع

288/3،674،/1الخزانةالذبيانيالنابغة

323لمغنياشواهد4/1،33

1/014لخزانةاالحطيئة

2223/سيبويه)جنفاء(،قسياربنزبان

العيني3992،21،3/لخزانةالحطيئةا

]مع،2571/سيبويه،4/854

1/902،/2402،422]

[.]المؤلف.عة

025



بالرجالتهامة

الدخالنغص

لدخال1و

عقالبني

رجالولا

مالييبلغهن

هلالمنو]لقبائل

الرجالتجربة

بلالابو

ليماجلوافقد*

نزالدعيت

الطحالمن

الغزالدمبعض

لمؤرج"الامثال"انظر(1)

الاديب"فرحةفيكما)2(

005،سيبويه1/الخزانةالدارميمسكين

1/155

1/524،العينيالخزانةلبيد

ابن(،حف1و)برقةق391،2/

سيبويه2،284/الشجري

1/187

2284/الشجريابنالمتنبي

1/531الخزانةالمنقرياللعين

2/691سيبويه(1[)العقيلي]القحيف

1/465انةلخزا

ش2235/سيبويهللبيديروى

2453/الخزانةالوليدبنمسلم

المغنيشواهد2/943،الخزانةحطانبنعمران

003

لعينيا،2/644،326انةلخزالخيل1زيد

،2111/الشجريابن346،/1

[114/]مع1،386/سيبويه

سيبويه،32.1/العينيقمير[)2(بن]شعبة

[91./1]مع،51./1

1/235الشجريابنالمتنبي

94(.)ص

73(.)ص"

251



ليالخواالحقبفي

السوالقبل

لجلالاملبسة

الهلالمن

ليابالا

ليالتقا

ليتبالا

اللياليمعخيارلا

الرجالفيبارك

وبالمسلوب

لسيولدرج

الخليلمجاملة

عقيلبيأرياج

هديلمن

[.]المؤلف.ميادةابناو(1)

كثير

الدارميمسكين

]جرير[

الاحوص

زهير

باهلي)1(

هرمةابن

عقبةبنالوليد

الكميت

252

2531/العيني

بدر()براقق،1/901مع

03484/لخزانةا

1/2مع

3645/لخزانةا

278لمغنياشواهد

،4/622،[2/531]لخزانةا

مع]،822لمغنياهدشوا

2/28]

4/533،143انةلخزا

سيبويه،262لمغنياهدشوا

1/412

سيبويه،1/302لخزانةا

1/602،702

2/011مع

الشجريابن338،/1الخزانة

1/51

3126/الخزانة



لوبيلالكلأا

المقيلعنهامهن

الفصيلأعلى

بالمفصلناحلا

لجدولكا

المقبلالسو]دك!

الممحلكالثغام

تقتللم

نقلللم

هيكل

انزللمإذا

اقتللمإن

كامل

ابن265،لمغنياشواهد1(سهية)بنارطاة

2261/،1/531الشجري

،1/06سيبويه،3994/العينيمنقذبنالمرار

79

[1/662سيبويهالفرزدق

ابن72/315،3،/1لخزانةاشراتأبط

2/43الشجري

،2623/،1/114لخزانةاحسان

العيني،4/674،494[،1042

،22لمغنياشواهد2(،)631

الشجريابن013،5،32

)البريص(،ق،2951،181/

،2،764/أمع،1/134سيبويه

]79

طاهربنلثه1عبد

مقرومبنربيعة

عنترة

1/145لخزانةا

،326،465/،2/503لخزانةا

بنا،(سنمةأ)ق،4/024

2/011لشجريا

2/97لخزانةا

[.]المؤلف.علفةبنعيأبنعلفةار(1)

فيه.الشاهداجدولملجزء،اذكربدونالاصلفيكذا)2(

253



بالمقبل

المجتليعين

عل]من

مهبلغير*

المحملطيبمر

بهيضل

يفعللمكان

أرسلياتتهاقد

السلسل

بمنخلوالنقاع

فتحملخصاصة

فاعجل

تنجليلاغمرتي

مصقلأبيضونصل

الماكلكريم

المسبلكالقناع

الهازل

العادلالامامفي

!ي
الباطلترهات

بلألبنيمن

ذبالفتيل

2/904لخزانةالاصبعاذو

3512/لخزانةامتماأبو

[2/903سيبويهجرير

،3/664،4/561نةالخزاكبيربو

،345،163/لعينيا،024

،18،892لمغنياهداشو،855

،1/481الشجريابن5،32

،1/56سيبويه24،20،3/

241/مع،018

3695/لخزانةا

العيني[،2176/]الخزانةخفافبنقيسعبد

59،المغنيهدشو220،2/

[1/173]مع

027المغنيشواهد

254/الشجريابن،1/202مععنترة

4/12انةلخزاالبحتري

2/92مع،2/283انةلخزاجميل

،17،672لمغنياهدشواجرير

[1/56مع]

2/458الخزانةالهذليخراشأبو

2365/سيبويه[مقبل]ابن

254



مالذا

جعالبغير

الجهالعلى

وال]و

الامئالجوائز

وسؤالإجابة

بخيالحالم

المالرقاب

الاعمالكصالح

وطحال

البقلمع

الرحلحقيبةخير

ذهلبنيمن

نبليرائش

ليبالم!

ليوصاو

الذبلاليعملات*

فانزل

مضمرأحذكامل

هزج

رجز

[.]المؤلف.تولببنالنمرأو(1)

3101/]لخزانةالحجاحبننبيه

2274/سيبويه2،237/مع

3701/الخزانةالفرزدق

1/81[سيبويهالجعديالنابغة

(ل)اوق4،76/الخزانةمقبلابن

1/301مع

4024/الخزانة[مقبل]ابن

ارابن،،أثيل)ق،4/084العينيكثير

نا(أ،لملاا

(،شواهد)الاشق،البسيطةقللأخطلنسب

47المغني

1/23الخزانة

85شواهدالمغنيامروالقيس

1904/الخزانةالحطيئة

1/83سيبويه)أقرن(،ق)1(القيسامرو

]مع1/50،3/300،2الخزانةالزمانيالفند

1/183]

العيني1،362/الخزانةرو]حةبن]للهعبد

م928،المغنيشواهد41،22/

]مع15،31/سيبويه،2163/

/2451]
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شملوايمنمنكر

لاجللا

فلعنثر

عل)1(من

والشمألبالصبا

]المجزل[ثر

]اوحل[ثر

وأظللثر

المرمل

البطل

الافصل

]الممرجل[

حلحوب

الهجنجللابي

علمنواضحى

التدلدلمن

حنظلثنتا

أرجلمنكفها

:(264/)سيبويهكتابفي(1)

.الرويمكسورة

[.]المؤلف.لغيرهونسب2()

النجمأبو

العجاج

،3844/لعينيا،1/104لخزانةا

لمغنياهدشو،4/822،595

الشجريابن،451.273

سيبو،[،101]،1/60،3/254

1/131،،333/264،47،

[221،161.591،203]

سيبويه،2/223،723نةالخزا

1/712،433،2/543

153شواهدالمغنيأبوالهجنجل

،341،306،3673/لخزانةا2(المجاشعينظام

الشجريابن،4/485العيني

،2177،202/سيبويه1/0،2

[1/902]مع

4192/لخزانةا

ارجوزةمنوهو.لضمعلىمبميئأنهعلىشاهدا"عل"من

256



غزلبايادي

منهلعنوردته

الحلالاهلمن

وقالقيلمن

الزلالبالماء

لمالياقلنا

تخمللم

واغلولا*

الباسل

السائللدى

لجاهلاعن

ئل1واو

بمشغولمشغول

عيهلأو*

الكلكلعلى

تعتلي

المولي

263/الشجريابن[المثنىبن]جندل

ابن،481المغنيشواهد-

2962/الشجري

العيني3/223،236،الخزانةالابرصعبيدبنرمل

/1511

253/سيبويهمقبلابن

424/لخزانةازيدبنعدي

4/003العينيغالروبنمرة

(أجولبرقة)الاهيل،قالهذليالمتنخلسريع

927،،2181/الخزانةالقيسامرو

،1264/الشجريابن3،053/

32[/1]مع2،792/سيبويه

3565/الخزانة(1)غريضبنسعية

411/الخزانةزهيربنكعب

4/588لخزانةا-"

1/09مع-

سيبويه،2283،155/لخزانةامرثدالاسديمنطوربنمشطورس

،1/05الشجريابن2،282/

/262

.(921)3/"ني"الاغاانغلر.تحريفوهو،لجنانةاعننقلا"عريهدبن"سعيد:الاصلفي(1)

.(9)7/ماكولالابن!لاكمالا"و[نظر.لاعريض...":(22/221)"نيلاغاا"فيو

752



يصللم

لاتسالي

لآذيمن

الصلالمربعيا

لجلالاذي

تهليلأيما

الفسيلخيرةيا

تقيليأن

وبيلولا

الدئلكمعرس

حيالعن

الاهوالبطائف

نصال

بالخال

لجبالاحلود

ليلبواا

مشطورس

لحتحاتابنمحمد

ردمةبنياختغضوب

رقيم

الجلاحبنأحيحة

مالكبنكعب

عبادبنالحارث

الاعشى

مفرغبنيزيد

258

3426/لخزانةا

(للاا)ق

83المغنيهدشو

3916/الخزانة

534،565،،1/48الخزانة

4،36/العيني2،803/الخزانة

1/343الشجريابن

4563/العيني

الشجريابن1/6،22الخزانة

/2072

،2571،232/الخزانة

العيني،3،2354/551،176/

/2601،/315،24/891،

،234317،المغنيشواهد

ابن(،ليدو)باق،2471/م

]مع1/0،3/2،926الشجري

1/.50،899،/23]

251،2615/الخزانة



العقالكحل

هلالوكل

الرحاللفتنة

والاوحال

الرحالوسط

ليبالمعامولع

الاقتالكثيرة

المتعاليبحكمة

نزالفيها

الخواليو]لسنين

حولي

سولباعظم

سبيلمن

لعينيا،2/145،4/491لخزانةا(1)الصلتبيأبنأمية

ابن،042لمغنياشواهد،1/484

،1/072سيبويه،2/382الشجري

[1/4،96مع26،31

2/345نةالخزا(2)

2543/لخزانةاعميراليشكريبنحنيف

2445/لخزانةاأيضا)3(حنيف

3821/لخزانةاالسليك

2711/مع

4/178الخزانةالرقياتقيسابن

286المغنيشواهد97،/1مع

العيني4،275/الخزانة

27[2/]مع3،265/

461،1/157،مع4/العينيالابرصعبيدبن

ابن317،المغني]شواهد

[2926/الشجري

3101/الخزانةالحجاجبننبيه

012[2/492/1،]معالعيني

4023/العتني

[.]المؤلف.الاتيةالثلاثةالاشعارفيرجاء(1)

ابيبنصرمةقيسلابي:وقيل،الانصاريصرمةلابن:وقيل،اليهوديقيسلابينسب2()

[.]المؤلف.مالكبنوصرمةأنسبنصرمةجمتيتر""الاصابةفينظر1و.الانصاريأنس

[.]المؤلف.مسيلمةاختابنلنهارونسمت)3(
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يقتللم

ليالسعامثلك!

دلالذي*

البغال

سبيلهعن

نعلهشراكمن

خالهوابن

جملهعلى

جللهمن

لهاواحتفاجحدها

لهاآهامن

البقلأنبت

يبلوالذي

النبليخرقهالا

متقارب

)1(
رجز

محنوفضيف

طويل

رجز

طويل

لحبلاهماطواء

[.]المولف.مشطورسأو(1)

)خطأ(ل،4527/لخزانةامطرالمازنيبنأوفى

،2232/،1/714لخزانةاالهذليعلألذأبيبنمية

،4/63العيني10،3/32،36

1/991،052،913سيبويه

3425/لخزانةاالمحاربيأميلبنالمومل

له--

101المغنيشواهدرو]حةبناللهعبد

177المغنيشواهدالنهشليحكيم

3074/لخزانةا

،3917،4/991/لخزانةاجميل

شواهد3،933/العيني،102

621،138،642لمغنيا

-لها-

-ل-

زهير

طرفة

026

4/05لخزانةا

3524/انةلخزا

لعينيا،3624/،1/42لخزانةا

هدشوا،2/284،4/335

،(قيصرلاا)ق،94،801لمغنيا

[2/822مع]

4/515لعينيا



قبلمنحل

أهلأهلهمن

و]لربلالمغارات*

سلومامييا

اليتعمل

مبقل

أشبلبيشة

وتاملوا

مقبل

المعولعليك

المطولالعناء

دوبلالذلمن

تغولغو،*

أشكلدجلةماء

يفعلالسلامةطول

علمنالجلد

المنخليؤوب

محولاناخان

أولوهو

1/034لعينيالمجنونا

الشجريابن،1/001مالمتنبي

1/102

سيبويه،1/913الشجريابن[الرمة]ذو

1/352

1/41الخزانة

1/32لخزانةاهرمةابن

الدريك()بئرقالخطيمبنقيس

الكميت

جرير

تولببنالنمر

261

،1/435لعينيا،1/07لخزانةا

،142لمغنياهدشوا،4/111

]مع2،234/الشجريابن

1/،76/26،951]

53،؟3/ا1/0،22الخزانة

،1/227العيني،4241/]

،013المغنيشواهد4،386/

،1/70،2/261،31مع،491

[295/سيبويه

،3234/134،/1الخزانة

،2،5934/342/العيني233،

]مع41،25،31المغنيشواهد

1/133،137]



جرولوفوز

وكلكل]

مفصل

بىبل

منخل]

يذبلدامما

بسلالطرائد

مجفلأحاظةمن

جيالوعرفاء

مرسلحمدفا

يحملولحوارا

فتحفلتسنهل

يفعلللخير

أوللحاجبيةا

نهلمدامع

يفعلشئتماان

اولالدهرمن

أوللمنيةا

أفصلفيك

زهيربنكعب

"

1/114لخزانةا

[1/88سيبويه

1/102[سيبويه-

[1/4]مع،22/العينيحسان

93[،0]3،334/،241/الخزانةالشنفرى

014،4/،269،2[50،]2192،

،2171/العيني،145،445

شواهد،360،2،9264/15/

الشجريابن30،3المغني

[226/،1/101]مع328،/1

214/الخزانةنوفلبنلورقةينسب

2551/لخزانةازبيدأبو

)فثأ(لالخنساء

2182/لخزانةاالاقيشر

العيني2،382/لخزانةاكثير

)سبا(ل،4/905

354/لخزانةاالعقيليمزاحم

أوسبنمعن

262

،3331،874،505/لخزانةا

بنا،3934/لعينيا،4/502

3،2/263[1/82]يلشجرا



افعلكنت

وتعملضئعته

نوكلبيتيهبين

يجعلاللحم

أزملالبطنفي

فيكملالكمال

وماكليومصدرمن

تقتلحينمقتولة

والمعولكلأ

يقمل

تأملمنإنني

أعزلوهو

ويفصلالعشار

مسلسلقرط

وجندلالوشاة

اكسلمنهن

جزلواوأطابوا

سيبويه.علىالشنتمريأي(1)

خانةفيوالصفحةلجزءاذكر)2(

3246/الخزانةنهمعبدبنخزاعي

)حلأ(لالكميت

3092/الخزانةالاعجمزياد

)بدأ(ل

3904/الخزانة

25/مع3.5860،66/الخزانة

1/693سيبويه

،4122،441،453/الخزانةالاخطل

ش)1(،4،26791/العيني

/1486

4287/الخزانة

المغنيشواهد4،038/الخزانةالصلتأبيبنأمية

،1/592الشجريابن923،

1/943سيبويه

182)2(،4/العيني،2391/مععائذأبيبنأمية

[2391/]مع

4416/الخزانةرميلةبنالاشهب

1/158سيبويه1،166/مع

444/العينيلرمة1ذو

1/248الشجريابنضصةأبيبنن1مرو

خطأ.("انةلخزا"

362



جيألوعرفاءالعادي

مهملخليليمن

تتلوالذيوالكتاب

الاناملمنهاتصفز

العواذلفلتزعك*

الاوائلالقرون

وباطل*

سلعواأيد

قلائلليالإلا

آملهوالذي

قائلأناما

سائلفيئالاشا

الامالكبنحميدأو(1)

1/98الشجريابن

المغنيشواهد،341/العيني

[2431/،1/54]مع69،2

1/502الشجريابنهمامبناللهعبد

،933154،،1/54الخزانةلبيد

العيني2،5561،56/3،966/

1/،5،751،،192044،

شواهد4،535/،3134/

،55134.137،018،المغني

،2166/م183،42،2،392

،1/5،2/294الشجريابن

)اجا،ق2171،50،3/،131

،34504./1سيبويه(،الافاقة

،204،391،791./1]مع

/2،75471،228]

1/412الخزانةتمامأبو

2115/العيني

الشجري]ابن،2018/الخزانة1()الدارميمسكين

/2402]

2236/لخزانةاحجربناوس

فيئ(لاشا)اقالاعشى

.[لفلموا].قطر

264



قلاقل

سلاسلأو

قائلاناالذي

لحواملاالاشاء

متضائلشخصه

يحاولمايرضيكمالا

ناهلوهوكلها

وابلوجود

قائلقالما

هابلأمكأ

لهواطلا

قلائلليال

قائلأناما

لخالواالاصلالطيب

ل1دوالخطوبإن

دليلعليئ

قليلالبقاءإن

ذلولالملاطرخو

طويل

سبيلحييتماليلى

نزولو]لرفاق

جميلقبلالعذري

المتنبي

علبةبنجعفر

زهير

نيالذبياالنابغة

النابغة؟

3845/لخزانةا

37لمغنياهدشوا،2/181مع

لمغنياهدشوا،4/351لخزانةا

1/912الشجريابن35،

2022/مع،4536/لخزانةا

4426/العيني

]مع،176المغنيشواهد

/209]

1/422سيبويه

272[2/سيبويه

3/302،4/!16العيني

1/512الشجريابنالمتنبي

[2202/أمع261،3/العيني

1/712لخزانةاالحنظليسييعبنضباب

2/368الخزانةالفرخبنالعديل

2793/لخزانةا

2،793893/الخزانةالعجير

(مرةإ)ق

2/793الخزانةالهلاليالمخلب

1/176/2241،مع
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فتطول

وحجول

سلولو

طويلهوو

)1(هديللهن

وعقيلمالك

سبيلحييتماإليها

قليلامالكل

ذليلفهو

لدإيل

طويللحماس]ا

الاقللأإ

أحتمل*

الزللالمستعجلمع

الأولوالساسة

ملىيد

بسيط

،342،23،146/لخزانةالالسموا

هدشوا،2/67لعينيا،4/133

بلق(لأا)ق،081لمغنيا

3167/الخزانةالحربناللهعبيد

1147/مع]كثير[

المغنيشواهد3،894/الخزانةخراشابو

391

102المغنيشواهدالاخيليةليلى

المغنيشواهد،3214/العينيجهم)2(بنمويال

[1/187]مع992،

2422/العيني

حسان

)3(الشنفرى

لقطاميا

1/158[سيبويه

3235/لخزانةا

،1/921،2/438لخزانةا

،3792/لعينيا،3221/،744

هدشوا،1/212مع،4/494

بنا،651،322لمغنيا

،1/96،503يلشجرا

1/592سيبويه،2/233

.[لمؤلفا]."يرهد"نظرا(1)

[.]المؤلف.الهذيلبنمبتراو2()

للعلامة"صعب"نمطانظر[.المؤلف1.الاحمرلخلفإنها:وقيلشرا،لتابطونسبت)3(

شاكر.محمود

266



الرجليها

والعملالوجهإليه

زجللهحاب

والفشلاللؤم

يحتمل

عزلولاك!

عجلولا

نزلمعشرك!

وشتعلك!

]خبل[ك!

الفضلالخيعل

والسبلالاوب

ثملقهوة

ننتعل

)05(

جؤيةبنساعدة

المنقرياللعين

الأخطل؟

الأعشى

المتنخل

267

1/424لخزانةا

لعينيا،1/684لخزانةا

مع]،1/71سيبويه،3622/

2/601]

452لمغنياهدشوا

2/404لعينيا،1/421لخزانةا

1/511لعينيا

،2/84،8،32664لخزانةا

/3745،216،4/231،632،

العيني،75،3453.545،745

2/872،405،/3981،832،

لمغنياشواهد،192،615،925

)إرقةق04،49،742،62،3

،1/462الشجريابنالخنزير(،

/2.20،31،3،286922،

،1/202سيبو،64،25،34

،282924،044،476،048،

،1/911]مع،2231،671/

681،/29،2]76

،328/4505،،2428/لخزانةا

ابن،3615،4/437/العيني

77/20،3،32[،/1]الشجري

[2302/،1/061]مع33،



الغزللك

تصلواصل

تنتضل

لجبلواالسهل

جملولاهذافي

الاملتلقائك

الطللالمكنونة

خضلماؤهسار

رجلياحبيت

أشغالالعيشوقضول

خالولاعملا

الفاليخبر

مسؤولفهولديه

مفعول

العساقيل

مامول

القيليكثر

3981/لخزانةا

815لمغنياشواهد،2071/مع

1/511لعينيا؟جرير

لمغنياشواهد،2/05لعينيا

[1/19مع]،522

سيبويه2/6،33لعينياعيالرا

1/45،32/542

سيبويه21،3لمغنياهدشوارييعة[بيأبن]عمر

1/241

[1/941مع]،4/412لعينياكثتر

1/378،58،32/303لخزانةالمتنبيا

1/964انةلخزا

4/723انةلخزا

1/97مع[الطبيببن]عبدة

،7526،/2181،4/لخزانةازهيربنكعب

لمغنياشواهد،2214/العيني

177،122،282،285،328،

،367/2181،/1الشجريابن

31،136،/1مع،]122

/2141،]223

شواهد،2538.045/لخزانةامالكبنكعب

الشجريابن24،2المغني

/2234
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وتهليلتسبيح

مأمولقبل

وتضليلخسرام

مجهولالالسابمن

الفيلحاجبيا

مناديللايدينا

مبذولالنفسشفاء

مكحوللحاري]ا

مشغولوالقلب

محبول

الغرابيل

ماكولالزاد

صولدارهممن

جبلولادعح

وتنويلريساإ

حتملوافا

فروجدالبينهم

[.]المؤلف.الفيلوحاجب(1)

[.]المؤلفعمر.بنعيسىاو)2(

)الأقيصر(قضبعبنالربيع

3101/لخزانةاالتيمينباشبنالأعشى

1/56مع

4185/الخزانة)1(قطنةثابت

4/186لخزانةاقطنةثابت

2153/الشجريابنعبدة

سيبويه04،2المغنيشواهدالرمةاخوذيهشام

1/،3737

[1/042سيبويهالغنويطفيل

4/054لخزانةاالعودجران

081لمغنياشواهدالاخطل

4/952الخزانةالمصرينباتةابن

49المغنيشواهدطفيل

[2422/]مع،1/238العينيالمريحندجبنحندج

1،77/الشجريابن2،31/مالهذلي]المتنخل[

/2[]32

2242/العيني

4573/العينينصيب

1/35الخزانة)2(الحكمبنيزيد
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الحبالغلفاءابنيا

مالانفقتماان

قليلغوائبكمفي

قبولطيبة

نسبيلبالحسن

الجميلفالحسن

الرسولوهو

صقيلسيف

يزيلأويقارب

فلول

والصهيلالتحمحم

البديلالمليحاتمن

زميلأوالوسيقة

مثولحمامات

ذليلذل

فضولبنائقهافي

قليللهيقاللا

"."عتبة:لخزانةافي(1)

العيني،3515/الخزانةغلفاءبنأوس

[296/]مع494،2/

1/99الخزانةعتيية)1(بنالحارث

262/سيبويهالاخطل

الشجريابن562،/1لخزانةا

2/168الخزانةعلألدالكلبالزلمري

أ()اللعنمةبنعبدالله

2/253،العينيالخزانةالنميريبوحية

،2025/الشجريابن،3047/

66[2/]مع19،/1سيبويه

أوب()أراق،قالخيلزيد

22.36563/لخزانةاالضيالحارثشميربن

2111/مع[الفقعسي]رفاعة

2204/الخزانة

]مع277،المغنيهد1شوالطهويالغولبو

1/602]

2013/سيبويهمالكبنكعب

38/206،/1الشجريابن

2188/،1/001م

027



يبولضبعا

القطيلوالخشب

خللكانهيلوح

موكلالفؤادوبه

لاميلالصدودمع*

الجندلللان

وجرول

يتذللمن

طولوأعز

علمن

علمنفرزدقيا

أفصلعتيبة

متدللمتمنع

مقبلشهروجاء

الباخلالغني

جمالالجميلترك

قليللديكوما

قليلتحبلمن

جميلاماميا

كامل

1/015مع-

)جنا(لسانجؤيةبنساعدة

العيني،1/533لخزانةالكثيرنسب

88،لمغنياشواهد،3631/

1/276سيبوبه،2،76181/م

،3954/،1/742لخزانةاالاحوص

1/091سيبويه،4/51

182لمغنياشواهد،1/68مع[]الاحوص

،3541/،2/653لخزانةاالفرزدق

،3744،4/24/العيني،864

مع]،522لمغنياشواهد

1/771]

2/903سيبويهجرير

3488/لخزانةانويرةبنمالك

4/528لخزانةالحديداأبيابن

[1/17]مع،4128/العيني[الهذليالعيال]ابو

1/564لخزانةاالوليدبنمسلم

3368/العيني

2/92،4/412،العينيالخزانةالكنديالمقنع

[26/]مع128،المغنيشواهد

)برقةق2،356/الخزانةجرير

الرامتين(
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وسليلصارم

قليلذاكإحال

سبيلإليكفما

يحفلوالا

تنهلالعينان

لخليلاأغفلها

النذليغضبهلا

وتبجيلتعظيم

نبيلماجد

وأفولكسفة

سبيلاتفاقلىإما

الحمولتشوقكما

يؤهلكانلبما

تكملكربتقد

الازولهو

أفصليهماعلى

3333/لخزانةاسياربنزتان"

513لمغنياشواهد-

3162/العيني-

سيبويه30،66/الخزانةأسديمجزوءكامل

1/446

ابن30.37،378/الخزانةالقيسامروهزج

[1/42]مع،1/121الشجري

2412/الشجريابن-رجز

1/173لخزانةا-أصلمسريع

1/82لخزانةا-

2،93/العيني،404/لخزانةاأسدبنتفاطمةمشطورس

98[/1]مع

]مع،1/301م،2187/مع-خفيف

/2187]

1/165مع-

1/62الشجريابنالمتنبي

مع4،223،541/الخزانةربيعةأبيبنعمرمجزوءضيف

/247

ابن1/558/3،214.الخزانةالكميتمتقارب

[1/012]مع،1/191الشجري

المغنيشواهد،2522/الخزانة[وعلةبن]غسان

]مع،2013/م83،281،

/106]
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مشملبينهم

أخطليا

يعذلفكلهم

يفعلولاقولا

العاذللجاهلا

كاهلهلخلافةا

سائلهأنتالذي

سائلهاللهفليتق

قائلهأنالمن

غاسلهثوبك

تحاولهبالعقيق

شاغلهكلبةحب

مفاصلهظماء*

نائلهالماليهلكقد

قاتلهفانك

طويل

)رقأ(ل،492لمغنياشواهد

لمغنياشواهد،1/511العينيبيأعرا

17

لمغنياهدشوا،1/241مع[الصلتبيأبن]أمية

[2/064لعينيا]،562

4/833لعينيا

[2/711مع]،4/61لعينيا

له--

،327/3522،/1لخزانةاميادةابن

شواهد،1/812،905العيني

الشجريابن0،6المغني

/2،252342

لمغنياشواهد1/54،3لخزانةاالزبيربنالرحمنعبد

49

1/014لخزانةالحطيئةا

،37/العيني،1/824لخزانةاجرير

مع]،أعيار()ق4/11،3

2/541]

2/711لخزانةاالشماخ

لعينيا2/60،3لخزانةازهير

،813لمغنياشواهد2/4،37

1/186سيبويه
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مفاصلهتبئنلم]

نواصلهشهر

عاجلهالبراهنا

يواصلهخليل

نو]فلهالنهال

وجداولهفضله

أوائلهتفتنيلم

حاملهفهوحملته

تعادلهعبدواست*

وعاملهالسنان

بلابلهجم

يعادلهجودغير

عاقلهينشطلا

عاجلهكانما

داخلهالبيتفي

[.]المؤلف.لحاتمونسب(1)

التميميالمسهر

1/141[سيبويه

335/لخزانةا

لعينيا،3251/لخزانةا(حيةأبو)

،701لمغنياشواهد36،38/

[1/081مع]،431

ابن،2801/م،3522/لخزانةاعامري

،1/09سيبويه،1/6لشجريا

[1/271مع]

2/952سيبويهلاخطلا

33،/2سيبويه،3282/لخزانةا

[1/3مع]

1/97معالطثريةبنتزينب

العيني3،368/لخزانةاالفرزدق

1/48سيبويه،3011/

العيني،3572/لخزانةا(05)

327،لمغنياشواهد290،3/

[1/131]مع،1/028سيبويه

221/مع

3975/لخزانةاالباهليعطيةبنالقعقاع

لمغنياشواهد،4/421العيني(1)النمري

173
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وجعائلهترحاله

حلائلهتبكي

سائلهلعنك

حمائلهطويل

صواهلهأضعفتها

شواكلهتلوح

أساقلهرواء

عقائلهالنعاج

نائلههو

تواصلهدان

نعفلهوما

وحيهله

خلهازاوهذ

أظللهلا

علهمن

عملهلاإ

رملهلاوا

حلائلهتفركه

أنازلهمعشق

.(252ص)"نهيواد"نظرا(1)

ضابئ

عنبري

[)1(مقبل]ابن

طفيل

طرفة

كلابي

النجمأبو

؟ثروانابو

السعديقريمبنالاضبط

275

285المغنيهدشو

408/الخزانة

1/111مع

4146/الخزانة

1/7مع

4،89/العيني4،236/الخزانة

،35125.المغنيشواهد

52[2/]مع

1/145مع201،5/العيني

،1/63مع،2/004لخزانةا

1/21سيبويه

2/25سيبويه،324/لخزانةا

2/287سيبويه،(ظما)ل

لمغنياهدشوا،4/545لعينيا

[1/271،2/012مع]،351

سيبويه،3711/لعينيا

[1/391مع]1/4،37

4/195لخزانةا



نبالهاقلبي

لهااناعلي

لهاخيا

لهااحتياك!

(1و]حعفالها)جحدها

ظلالهادان

نهالها

طيالها

ضلالهايهدى

كتحالهاو

نصولهابطيئا

ذليلهامود

زميدلها

قليلها

حليلهاانثى

حجولهاسمح

اقيلهالاإذن

طويل

-لها-

،[2/284،14/724لخزانةاالرمةذو

،2/831مع،4/051لعينيا

الشجريابن07،المغنيشواهد

245/سيبويه25،34/

405/الخزانة

)الانعمان(قعقيلي

العيني،4/641لخزانةاالطييببنعبدةبنلهلال

56)2(/1الشجريابن4،588/

1/544سيبويهالفرزدق

1/601الشجريابن

1/458الخزانةجعيلبنعميرة

272/سيبويه]الاعشى[)3(

)رجا(ل،2184،456/لخزانةاالرمةذو

الاخطل

جرير[1

كثتر

1/09سيبويه،3474/نةالخزا

2/73سيبويه

،3075،085،4/045/لخزانةا

لمغنياهدشوا4/2،38لعينيا

1/214سيبويه،42

لها"."قافيةفيذكرهاسبق(1)

"طيالها".لىإغيرهاثم"طوالها"،القافيةفياولاكتبقدوكان[.]المؤلف.لها""طيا:وفيه2()

)3/363(."المقتضب"فيكما)3(
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يقولهامنكاذب

لهاوقتاوقتلها

لهاطفاأبينها

لهاصقامحدثا

مثلهانارا

كلهامعد

حجمأو

الادممنك!

لذمم1وك!

شمك!

زعمكما

لقسم1و

بالكرمقلمسيا

السلمو]رقلىإ

كامل

رجز

طويل

الاعشى

مطيربنالحسين

العسكريهلالأبو

شاسبنعمرو

الخسابنةهند

(1اليشكري)أرقمبنعلباء

و،اليشكربدصريمولابن،اليشكربدلارقمونسب(1)

]المؤلف[.شهاببنولراشد،اليشكري
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،4/433،633،443لخزانةا

[1/811مع]

3302/لخزانةا

1/49سيبويه

2/684لخزانةا

3932/لعينيا

1/211لخزانةا

،1/131مع3،/4لخزانةا

1/882،982سيبويه

4/103لخزانةا

،3875،4/75،3953/لخزانةا

،2/103العيني،46،3984

ابن،14لمغنياشواهد4/4،38

،1/182سيبو،3،/2الشجري

[1/021،2/21مع]،184

ولاصرم،اليشكريصريمبنلباعث



بالكتم"زلن

لطرماح1مديدلمامأو

شياماو

كاملعدمولا

رجزبالتهمبرق

يلملا

)2(هاتف"الأحمالليلفي

الحرمفينبيا

الغنم"تخطاهاما

وجم"بابينبين

جرير"خيموادياو

القيسيالحطم"حطم]بسواق

الاصم"الشهرفي

بقمتمم"الى

احتكمإلاما

غنم"في
أجمكراز

كلابى"لاذاجرم

النعمفي

رؤبة؟"الكرمفي

ظلمفما

خطأ.،351/:الاصلفي(1)

]المولف[.القيسعبدإسلامقصةفي2()
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1/58مع

4/15)1(،562،]معالعيني

]2/911

082لمغنياشواهد

1/47لخزانةا

1/263لخزانةا

1/072لخزانةا

بين()باق

(أبا)بل2،355/الخزانة

[241/سيبويه

1/91مع

1/63مع،2004/الخزانة

4/492لخزانةا

4/313لخزانةا

1/12[1/912،]معالعيني



الديموبلمن

غنمذيلكيزمن

ولمكادوقد

لكمابا

ايمالكم

ونعمعقابمن

إرمعهدعلى

صمممن

زعمكانكما

قثممن

قلمالاديم

التمامسريع

هماماريحي

ظلامغير

الاقدام

همهام

الرزام

وأبوكموحام

وآكامصعدذي

والنوموالعناق

الدومظلفي

"

"

"منهوك

رمل

"

سريع

"

مشطورس

"

المثقب

سلمبنداود

المرقش

الذبيانيالنابغة

عزةبوأ

زرارةبنلقيط

927

3/451العشي

272/مع

[2/281مع]،4/234لخزانةا

1/46انةلخزا

2/26مع

4/3،134انةلخزا

1/354انةلخزا

لمغنياهدشوا،3515/نةالخرا

الشجريابن17،00،3

1/52[،]792

1/288،371لخزانةا

)إفريقية(ق

1/144لخزانةا

385/لخزانةا

2/246العيني

138لمغنياشواهد

394،75/لخزانةا



الحكمنتو

المزدحمفي

اللجموذات

يتمقدومن

ترملماذا

عصمحىكلمن

وعمليخا

خضملمحر

ضخماسيدا

ولاقحما

ولاهضما

المرمىرومكفي

فمابمنطقها

فأشتماعلي

أتقدماأن

تجذماا

خثعماحيئك!على

وتسلماتصحأن

وترنماترحة

مظلماالليلمع

تكرمامتك

متقارب

"

طويل

1/122الخزانةالصلتابيبنامية

21،33534/،1/612لخزانةا

الاعشى

الاقيشر

ق،1/953،2/462لخزانةا

203لمغنياهدشوا،(أوريشلم)

2/182لخزانةا

3301/لخزانةا

-ما-

طرفةاخت
1/614لخزانةا

لمغنياشواهد،4/443العيني

403

1/28مع

1/71لخزانةا

1/091لخزانةاالبرصاءبنشبيب

ثوربنحميد

البحتري

028

ق،1/323،4/992لخزانةا

،39لمغنياهدشوا،()ببمبم

1/021سيبويه

3732/603،/1لخزانةا



متيماجابلو

أهضماقامإذا

تكرماالليئمك!

تحلماحتىك!

مغنمايجمع

اصلمافاصبح

بعقرماصريعا

أقصماالحجلتترلن

تهدماقومبنيان

المصممالمشرفياالا

لدماايقطر

علقماسوءكاوك!

عظماأوجلدا

الدمايطلب

تقدماحضين

وأكرماعفما

معظماالامر

]."مصنوعانه"زعموا:س(1)

بشار

طرفة

حاتم

1/393لخزانةا

1/514،714انةلخزا

لعينيا،1/194،4/491لخزانةا

لمغنياهدشوا35،74/82،3/

،1/481،464سيبويه12،3

[2/24،99مع]،2042/

2/6لخزانةا

1/453العيني-

سيبويه،39المغنيشواهدالظبيببنمحبدة

1/77

العيني2.7/3،352/الخزانةالحمامال!حينبن

ابن(،)اظلمق،4114/

سيبويه،2،34187/الشجري

1/924

231/لخزانةاالاحوص

أ(و)بل

3،964/العيني2،09/الخزانةظالبأبيبنعلي

[2121/]مع

سيبويه187،،2186/الخزانة)1(

[2215/]مع1،69/

لمؤلف[ا
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مكرماكنتوان

نوماالليلمن

حذيماالنطاسي

اقتماالجوتتران

عندماوبالنسر

مريماابن

صفما

نعماويديا

دمادميمسلا

أينماكنتوإن

لصمماالشجاع

ابنمالها

الدماتقطر

الدمايقطرواحد

مذمماكان

دمانجدةمنك!

مصرماالمالمعدم

صئامتيما

ير(ياا)قميادةابن

2،232452/الخزانةحجربناوس

352/نةالخشالبعيثا

العيني304،2/الخزانةالجنعبدبنعمرو

الشجريابن،1/005

[1/451،]/2143

3348/الخزانة

،31،35/4412/الخزانةالمتلمس

ابن568،/4العيني51،2

)درأ(ل29،/1الشجري

3353/لخزانةاعبدالمطلببنالعباس

3673/لخزانةا

2/98م

،3034،4/601/لخزانةاحسان

،4/725[،2/794]لعينيا

)برقةق،09لمغنياشواهد

بنا،2/181سيبويه]،(ظلمأ

[2/741يلشجرا

1/73مع
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فيعصماالمستجير

مبرماكانوإن

فربمايوما

مسالمالجهرو1السرفي

زنماأواعبيد

مطعماالدهرمجده

واكرماخيراكان

المقدمايكونأن

وعزمايصابان

لائماالغيعلى

كراكما

،(نقيا)باق،3625/لخزانةا(1لاعشى)ا

1/324سيبويه

181لمغنياهدشوا

[2/24مع]،4/491لخزانةا2(الورد)بنلعروةنسب

لمغنياشواهد،4/002لعينيا

2/68م،482

هدشوا،[764]،4/854لعينيا3()شوذببنالعوام

722لمغنيا

لمغنياهدشوا،2/794لعينيا؟نحسا

692

3/423العيني-

3،656/4،395/العينيمرداسبنالعباس

[221024،،2911/]مع

168/مع]الخنساء[

4،095/،1164/الخزانةالمرقش

156المغنيشواهد

1/162لخزانةا4(ساعدة)بنلقسنسب

سيبويه.عندإليهمنسوبهوأي[.لمؤلف]1؟طرفة:س(1)

.[لمولفا].تملحاو(2)

]المولف[.لجريرانهاالسيوطيزعم)3(

[.]المولف.غالببنولنصر،العامريلحارثابنوللحزين،الاسديقدامةبنولعيسى(4)

283



طالماهزيلةفي

عالماالحكميبرم

طللاهما

مصطلاهما

ظالماكانإذا

نسالماأن

هماكمابعين

المقاحما

هماسوابلاد

هماكلاالواديان
رمالعجاا

نادماالسلامة

همافدعانبوة

سناهمايعلو

لجديسية.)1(

[.]المؤلف.لجميلونسب)2(

لمؤلف[].الخثعميةعمرةأو)3(

السيرافي.ابننسبهءكما)4(

1/348الخزانةلهزيلة)1(نسب

الشماخ

الخرعبنعوف

،3774/،2/891لخزانةا

سيبويه،3875/لعينيا،784

[2/231مع]،1/201

355/لخزانةا

3483/لخزانةا

،2/071مح،4/631لخزانةا(2كثير)

ق،851لمغنياهدشوا،171

(ابد)

4/427الخزانةاليزيديمحمدأبو

4/433العيني

29،/1]سيبويه،3472/العينيعبعبة)3(بنتدرنى

66[2/مع

(،قبيسأبو)ق،2/222لعينيا4(!شريكبن]الشمرثل

1/474سيبويه
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غنماهمايسرت

قياماالرجال

وسلامانضرة

انكتماثمة

ارتسما

البرماالاشمط

حلما

إضمامن

دهماالذي

حرماوإن

ناماليلكمعن

لبوماوااءصدلاوا

محتوماالبعدتقول

يسأماأنحازما

فعاماعاما

مداماسنابكهاك!

يلاماانويكره

"

"

بسيط

"

مجزوءبسيط

وافر

135[2/304/1،]معالعينيالدبيريسيدةأبو

الشجريابن10،51/الخزانةعلسبنالمسيب

1/17

118/الخزانةالقطامي

نيالذبياالنابغة

جنيطالقرا

مكعت[بوا]

يعفربنالأسود

الأعشى

285

،2/502مع،2/661لخزانةا

081لمغنياهدشوا

1/97م

2/137[3/618،]معالعيني

لمغنياشواهد،4/292لخزانةا

332،/1الشجريابن3،.9

[1/131]مع

243/لخزانةا

لمغنياشواهد،2438/العيني

[1/041]مع327،

1/074العيني

شواهد،3135/،1/27لخزانةا

،2،67171/م،274المغني

63[2/]مع،64./1سيبويه

1/212لخزانةا



اماماشاسعة*

اللغاما*

أماماياكعهدك

خيامالهاعرفت

مقامابها

السناماتذريت

ظلاماعموا

الطعامايحبون

لمامازيارتكما

لناماليلا

هامالمروينبا

تضاماولنتذذلن

جرير

شزاتأبط

بحدلبنحميد

)2(
لحارثابنسمير

الصعقبنيزيد

الراعيأوجرير

الريّانبنتحذام

ني.الثالجزءاذكردونالصفحةذكرالاصلفي(1)

]المؤلف[.بالمهملةرقيل،بالمعجمة2()

286

،4/282لعينيا1/9،38لخزانةا

،1/621الشجريابن20،3

1/343سيبويه(،981)2/

216/لخزانةا

)حضأ(ل

2/093لخزانةا

،4/894العيني،32/لخزانةا

،1/204سيبويه،575

[2812،237/]مع

،3361،371،381/لخزانةا

،2171/م،832لمغنياشواهد

[263/]مع،1/064سيبويه

الشجريابن،3432/العيني

سيبويه1/54،2/24،25

/254

المغنيشواهد371،/4العيني

302

3228/لخزانةا

ابن61،2المغنيشواهد

2622/الشجري



الظلاماعشيرته

تستقيماأو

لايستقيمانسداس

اسحماتنازع

تهضمان

أنجما

معدما

عديماتكونولو

لئيما

مظلوماوانفيهم*

مظلوماوانابدا*

التاماقدأنهما

مااللهميا

درهماتليقلا

يؤكرمالان

قماتاسيا

معتصما

"

كامل

"

مجزوءكامل

رجز

لاعجمازياد

المستوغر

المتنبي

النابغة

الاخيليةليلى

الفقعسيحيانابوأ

287

1/337العيني

لمغنياشواهد385،/4العيني

،2931/الشجريابن74،

1/428سيبويه

1/8مع

1/52لخزانةا

3،348553/لخزانةا

27/الشجريابن

لمغنياشواهد،4/964العيني

122

2،87/العيني(،)الانيسق

[1/09أمع،1/132سيبويه

الشجريابن،247/العيني

سيبويه1/1،34/2،347

[1/09أمع،1/132

)جزا(ل

[2022/]مع935،/1لخزانةا

227/الشجريابن

العيني368،/1لخزانةا

923[2/]مع،4578،395/

2،29/العيني،2421/الخزانة

[2161/،1/59]مع،4011/



احكماحتى

ساتيدمامن

إنماسليمى

الارمايحرقون

حماازدما

بعدماهذا

يعلمالمما

معمماكرسيهعلى

القدمامنه

والفماسليمىعينا

والاكما

أخاكما

دائماملحا

صائماعسيتنيا

فاطمايا

و.الاعنقبنالمغوارسمهو(1)

]المولف[.وللدبيرد

الخشرم.بنهدبةاو)2(

2/942لخزانةاالنجمأبو

3792/لخزانةا

4/178لخزانةا

،408/العيني4،956/الخزانة(1جبابة)ابن

ابن9،32لمغنياشواهد9،32

سيبويه1/4،38الشجري

،1/441]مع،2251/،1/541

/279]

1/31مع

3893/لخزانةاالبجليخثارمعمروبن

روبة[]

زلد)2(بنزلادة

لعينيا،3045،4/77/لخزانةا

بنا]،251لمغنياهدشوا،2/261

[1/701مع،1/461الشجري

،2/724لعينيا،4/58نةالخزا

الشجريابن69،المغنيشواهد

1/331سيبويه2،84/

،وللعجاجهند،بنولمساور،الفقعسيحيانلابينسبت

288



زمالحاا

]المازما

اللهازما

طاسماوسينا

قائماقمقائماقم

صائماعسيتإني

ودمابعظام

مغنمافاصابوا

الفاحدثما

اللهمايا

حاميمامن

إبراهيما

بنيما]و

جضاتغفر

ألمالا

2/427،العيني4،85/الخزانةالخشرمبنهدبة

[1913/]مع69،المغنيشواهد

[281/سيبويه

2/31سيبويه-"

،2/261العيني77،/4لخزانةا-مجزوءرجز

الشجريابن،3184/

[2061/]مع347،[،641]/1

الشجريابن3،352/الخزانةرمل

[1/13]مع2،34/

3512/العيني

لعينيا،1/853لخزانةا(1لااو!لتبيابن]اميئمشطورس

الشجريابن2)2(،461/

[1/551]مع،2301/

203/سيبويه[لحماني]ا

1/322[سيبويهرؤلة

76[،2/]1/58،3لخزانةا؟)صمالصلتابيبنامية

لمغنياشواهد،4/61العيني

لي.الهذخراشابواو(1)

خطا.،16:الاصلفي)2(

وفي،قالهنفيلبنعمروبنزيدانوردوقد،العربفيرثامتوكانإنماهذاأنالصحيح)3(

]المؤلف[.قالهع!حالنبيأنغريبحسنحديث

928



تماان

أتماوقد

ماإذابني

أياماشجرا

عصاماسودت

أرماما

رزاماأواكتلك!

لهامااك!

مكسومايحسبه

الاضخماالخلق

عماابنيا

الهماوبمفى

ديمانثره

قلمارسومها

دمايولغانأو

العرماسيلهك!

زعماماللناس

ظلمافنفسه

لماقدكأن

ضيماقدأجارهمن

منسرح

خراشابو

،1/441الشجريابن13،2

/249

المغنيشواهد358،/1لخزانةا

213

3526/لخزانةا

4/79لخزانةاالجرميشهبربنعصام

شواهد2،318/الشجريابنأسدي

1/287سيبويه72،لمغنيا

رؤبة

المتنبي

الجعديالنابغة

092

4/102انةلخزا

1/11،2/283سيبويه

4/052لعينيا

1/388لخزانةا

2/252انةلخزا

346/لخزانةا

،1/505لعينيا،4/3لخزانةا

،(سبا)ل،012لمغنياهدشوا

2/82سيبويه

2/603لعينيا

[2/161مع]،4/701لعينيا



يعدماك!فلن

تصرماأن

تقدماأن

نعاماكانوا

ماإذاعنا

وهامابيضا

نياماروبى

فاطمهابن

وغلامهيشتري

والكرامهالندى

القيامهلىإ

الحمامهك!

الملامهتدقيه

برامهأيام

اسامهمنأشجع

نسمه

مجثمه

برمنقا

طويل

مجزوءكامل

رجز

تولببنالنمر

خازمبيأبنبشر

خازمبيأبن]بشر

-مه-

الحربناللهعبيد

الابرصبنعبيد

مفرغبنيزيد

؟حطانبنعمران

للمبردنسب

192

،3563،4/992/لخزانةا

،1/475،4/151لعينيا،434

،2/002م،56لمغنياهدشوا

سيبويه367،/1الشجريابن

1/135

1/09،2/2165الشجريابن

سيبويه2،348/الشجريابن

1/24

1/892لخزانةا

1/183مع،3112/لخزانةا

[2/932مع]،4/355لعينيا

سيبويه،1/061لخزانةا

2/387

1/123لخزانةا

2/312،615لخزانةا

لمغنياهدشوا،2/044لخزانةا

313

1/62لخزانةا



لمهأكلته

حرمهعليه

الحمهعند

امهجعيلابن

هلمهألا

وامسلمه

فاطمهبني

لامهامن*

وأعمامهافيها*

اعلامها

4555/العيني[دارةبنلم]سا

1/022لخزانةاوالا!لجيلبنكعبمشطورس

منسرح

برمتقا

سريع

عنمةبنبجير

هرمةابن

ما--

قميثةبنعمرو

2927/سيبويه

لمغنياشواهد،1/464العيني

[1/53]مع،85

1/402لخزانةا

،1/19سيبويه،2/742انةلخزا

[99]،441

العيني،1/146الخزانةبشيرملنالنعمانطويلالعدمفيشريكك

[1/013]مع2،377/

2142/الخزانةاليربوعيالاخوص"ضخمشرفذوي

1!29/لخزانةا-"(1)اللحملى!حززن

1/991مع-"الضخمبالمرس

"365/318"316"2/الخزانة)2(خرانرأبو"لحمعلىوقعت

4514/العدمعلىصبورا

]المؤلف[."العظملى"إالمعروف(1)

]المؤلف[.خراشابنهاو2()

292



سلمعلىبكيت

لجرما]معتدل

السلملى!يجنحون

العزموناهوا

للرحمالقساوة

سقمولابعسر

ومظلمك!

الدمفيك!

تايمأوبعدها

ومحرممحلمن

فينقميعجل

يسأملكأبالا

يسأمالدهرمنك!

2593/الخزانةالسعديعرادةابن

[1/81سيبويهالنهديعماربنعمرو

1/165مع

3488/العيني

156المغنيشواهد

244/مع

ل88،/1مع،1/521لخزانةاالفرزدق

1/288سيبويه،(ا)سو

زهير

392

،1/637،014،634لخزانةا

2/57،50،3125،/3751،

953،534،934،563،066،

4/501،701،122،093،

ق،349،1/لعينيا،614،024

،231لمغنياهدشوا،(أنطاكية)

الشجريابن1،2553،2

1/911،،362/2018،912،

سيبويه،228/م47،2

،1/11،92،921]مع،1/544

181،/2،3547،،74،97

221]



غيرميمم

تقلملمأظفارها

لمثزماكر

بدرهمالسمين

لفموعينياش

بالدمالدميبولا

عجموعرببين

الدممنالقناة

بسلمالسماء

ومقدموراءمنكر

ومعصمك!

ماتمأي

الفممناللسانكر

ثميلهم2(تخلوا)لا

يسجمعينياشدمع

منوالبيت،حنيبنجابرهو(1)

تعقلرا"."لا:الأصلفي)2(

المتنبي

حجربنأوس

الأعجمزلاد

(1)تغلبي

حزمبنمحمدأبو

الأعشى

النميريحيةأبو

يكربمعدبنتكبشة

ليسلو

1/483انةلخزا

،3161/،1/344لخزانةا

،281/الشجريابن[،494]

1/336سيبويه

209/الخزانة

2138/لخزانةا

1/054سيبويه

2033/الخزانة

العيني20،33/الخزانة

،892المغنيشواهد3،378/

سيبويهرا(،)بل)أجياد(،ق

[295/مع1/52،123،1

26،36/3،937/لخزانةا

،542لمغنياشواهد،4/282

،1/231الشجريابن15،2

،1/50،2477سيبويه،2442/

[2،3514/مع1

3.77332/الخزانة

سيبويه،3631/لخزانةا

1/434

"."المقضلياتفيلهقصيدة

492



يتدسميأتهامن

شيهمظهرعلى

وأنعمعلي

مترسمذو

المتظلمالاعيطكو

فالمتثلمالصفان

مسهميمان

تختمراسفي

يندمماوي

للتندمحلفهم

ويصرميضرم

بالدمليالعواسمر

صلدمالعلالة

مجرمحولتم

ضيغمجبهة

الدممنلجيوبا

بدرهمصاع

مريمبنعيسىرهط

بسفماريك

بمحرمقتلهم

فالمتثلمالقيقاء

خطا4،2:الاصلفي(1)

1/144سيبويهمقبلابن

3191/لخزانةا

3/253،4/604،قالخزانةالجعديالنابغة

35،المغنيشواهد)الاحص(،

،1/611،171الشجريابن

1/237سيبويه

[494]،3194/الخزانةحجر[بن]أوس

)إياد،تختم(قالحارثيالطفيل

3631/الخزانة

601المغنيشواهد

3631/الخزانةالرمةذو

03)1(/1مع

3642/الخزانة

601المغنيشواهدطفيل

2/63العيني4،72/الخزانةالاسديصخرأبو

124/مع

4/017الخزانةبوعطاءالسندي

حنيبنجابر

592

ق،4/281،904لخزانةا

،191لمغنياهدشوا،(أرياش)

1/66الشجريابن



متئمأونين

ومصرمماشكل

أصرمبنسويد

ترتميلجمبا

جهنمفياو

اتلعتملمو

جهنمأم

المشدمالفنيقمثل

منعممنما

]والتكرم

]والسهم

]المنظم

والمراجم

بنائمالمطيك!

صائمالريجك!

ظالموابنظالم

فخاصمحقاحناء

خطا.263،:الاصلفي(1)

]المؤلف[.غيرهاو)2(

(31)4/36انةلخزاسعديما

291المغنيشواهدحديد)2(بنعكبر

4/463لخزانةاالاخيليةليلى

21المغنيشواهد[ربيعةبيأ]بنعمر

المغنيهدشو،1/571العيني[العوام]بنالزبير

285

4/143العيني

1/276الشجريابنطائية

4/594العيني

[207/سيبويه

[284/سيبويه

186[2/سيبويهالمدانعبدبنيزيد

،3303/،37232./1لخزانةاجرير

الشجريابن،2941/مع

،1/08سيبويه3610،3،/1

[2941/]مع11،2

1/87الخزانةميادةابن

1/303سيبويه،2691/مع

692



دارمبن1ودارم

لمواسمامحندك!

خازمابنك!

بدائم

قادمغير

الاهاتم

]والغلاصم[ك!

الخضارمالكرام

وهاشممنافمنك!

لجماجمبا

العمائمميل

و]لقوائم

وهاشمشمسعبدمن

شمسمحبدبوادي

وهاشم

الاعاجمفيولا

]لنواسمالرياج

لمساأمام

لفرزدقا

لفرزدقا

وبنتهوابنهعلفةبنعقيل

جهمبن(21الرحمنعبد]

حارثةبنلاوسنسب

لرمةاذو

"."الخزانةأصلفيبياضهنا(1)

792

،3602/،1/78،2/431لخزانةا

20،3038،79،3556،4/46،

،1/404،2/531،941لعينيا

لمغنياهدلث!وا،39،384/084/

،[1/88،101]مع،2،3262

الشجريابن[،2،29]2،89/

)فقأ(،ل،242،46/،1/672

564،947[،024]/1سيبويه

1/93سيبويه،1/88مع

1/136،137الشجريابن

1/313انةلخزا

432لمغنياهدشوا

2/561لخزانةا

،2/961،4/324لخزانةا

الشجريابن3،367/العيني

25،33،/1سيبويه1/1،32

[1/471]مع،2681/



حاتمابنلاغرو

حاكمحكمفي

العمائمليئحيث

العمائمليحيث

ظمعاا(1)ملوكلعزا

الالائمصنيع

واللهازمالقنا

]بواسم

بالبهائم

التمائمعاتد

نائمأ!لام

العظائمإحدى

الحواطمالسنين

دارمالانتم

اللهازمبياض

داميفرائصهامن

تحتها:المؤلفكتب(1)

ععهاللهرضيالصديق)2(

الرقيربيعة

بشار

بيعراا

(05)

بكر)2أبيبناللهعبد

القطامي

القيسامرو

.اخرىروايةلىإإشارة""كرام

892

354/لخزانةا

345/لخزانةا

لعينيا،3251/لخزانةا

،331لمغنياهدشوا387،3/

[1/081مع]

مع،(أحد)ل،3451/لخزانةا

1/81

1/742لعينيا،3305/لخزانةا

2/811م

سيبويه،4/303لخزانةا

1/274

[1/882سيبويه

1/39مع

4/153لخزانةا

121لمغنياشواهد

1/815لعينيا

1/416الشجريابن

1/162الخزانة



وسلامبصرةمن

[كلأ]بسهام

[كلأ]صيام

لجامعذار

مرامدر

حزامبنعروة

حزامبنعروة

رجاماشد

ومقامقائما

كلامزور

كرامبينمن

عظاميلحنيكا

هشامابنراحة

عقيمالترابهابي

تميمنحو

حليمدر

وقديمحادثمن

سلمذييامجارتنا

الرمةذو

قميئةبنعمرو

نويرةبنمالك

عروةناعي

عفراء

الفرزدق

طالبأبو

فرعانبنمنازل

جرير

الحارثي[]هوبر

عمرو]لقناءوقظري

لاحوصا

992

،1/05،2/022لخزانةا

[1/662سيبويه،398/]

لمغنياشواهد338،/1لخزانةا

99

)جنأ(ل

1/535لخزانةا

1/535لخزانةا

،2962/[،1/801]لخزانةا

سيبويه،295/م364،3/

]مع،2،83202/،1/731

2572/لخزانةا

2/893العيني

71لمغنياشواهد

1/41مع

الشجريابن)دولاب(،بلدان

1/79،/24

لمغنيشواهد،3014/العيني

892

2/211[4/512،]معالعيني

بنا،2/35مع،1/132لخزانةا

1/163سيبويه،1/943لشجريا



كالحلم

الظلممن

الحلمبالغ

والكرمالدينحياة

لنعموبالبأساء

بالوزموالاعناق

الحلممنأشراكا

ينملمالليلك!

خدمذو

ندممن

تشمبارقمن

الاكمذيالقاع

والكرمالمجدسييلفي

و]لكرمالمجدسبيلعن

شيميمنالخلآن

لهرموالموتا

)"الهذلييناشعار"شرحانظر(1)

/25،3آ383،/1لخزانةالمتنبيا

الشجريابن،2261/م،484

1/0،7/2،281922

1/454لخزانةاالقنبريعليمحمدبن

2553/سيبويهمقيلابن

2/87يهسيبو(1لاجؤيةبن]ساعلة

4/44لخزانةامتمابوأ

،[054،635]3/لخزانةاجويةبنساعدة

لمغنياشواهد،4/233،224

ابن2،75/م،57.591،532

سيبويه33،آ2/الشجري

[2،73081/]مع،1/58

لمغنياشواهد،05آ/4لخزانةالخيلازيد

،1/801الشجريابن2،آ2

[259،178/]مع2،334/

1/35مع

[1/644]العيني96،/1مع

4/933العيني4،578/الخزانة

87[/1]مع20،2/العيني

.)1134

003



قدممنبالعهد

رحمذوي

كالادممحالالامن

سلمذيايامفي

ولميعنل!الحميساغ

عاملهاامثا

قواملاضرارا

الذاممنزلعن

باقوامابلوها

]صوام

سلامنسجمن

قلامأاطراف

لهاموايضبحن

كلثومبنعمرو

البراعيمأطرافعند

عكمجوففي

خواررزم

اللثامصعةو

وافر

النابغة

الذبيانيالنابغة

الرقاشيهمام

تولببنالنمر

الحطيئة

زيدبنعدي

تولببنالنمر

لرمةذو

الحطيئة

الرمةذو

103

3/911العيني

2/57[493،]مع3/العيني

2/92مع

2/69[322،]مع4/العيني

233/مع

،[2/911]،1/582لخزانةا

ل20،8/الشجريابن،4904/

،335346،/1سيبويه)حدا(،

[1/481]مع

35،34/439/الخزانة

2/92سيبويه

2/802مع

4/392لخزانةا

741لمغتياهدشوا

1/915لخزانةا

براعيم()ق

2/137لخزانةا

1/022الشجريابن

المغنيشواهد،1/52الخزانة



الرجامتحت

القمامقرد*

تساميوبها

كرامكانوا*

النعامبيضمن

الكهاموالناس

شمامابنيإلا

الكلاملىإ

شمامابنيفروع

الشاميالبلدلىإ

اللئاممنالكرام

الطعامح!ث

والسناممنها

الغراملىا

البشامذات

راميغيرمن

لامبنحارثةابن

هشامعننقب

تهاميرجلمن

سلاممن

[.المؤلف].اللهعمدبنبحيرار(1)

1/383لخزانةالمتنبيا

،37653./1/254،4لخزانةاالفرزدق

هدشوا،2/24لعينيا،794

،1/59سيبويه،632لمغنيا

982

1/456الخزانةوجريرالفرزدق

225/لخزانةاالذهليأسعد

1/693سيبويهعبسي

225/لخزانةا

2262/الخزانةخازمابيبنبشر

2593/الخزانةطاهرأبيبنأحمد

3/913الخزانةالصعقيزيدبن

غلفاءبنأوس

لجموحا

عامربراءأبو

(1()شعوب)ابن

203

3931/لخزانةا

(مبشا)ق

3223/لخزانةا

(مبرا)ق

لعينيا،4/901لخزانةا

لمغنياهدشوا،3722،4/41/

[2/211مع]،771



بالسنامتكلل

سلاممن

لحماماأطواقمثل

الحرامالشهرفي

حذامقالتما

والسلامبالتحية

حسامذكر

الظلامقتر

]الذمام

تميماوبقيسيى

الحميمالماء

الحميمبالماء

اليتيمبيققد

حميممن

الوسومذات

.؟المؤلف!و].ظالمبنديسمأو(1)

الشجريابن،4/177الخزانة

1/17،45

4165/الخزانة

1/7مع

المغنيشواهد4،037/العينيصعب)1(بنلجيم

2511/الشجريابن30،2

2511/الشجريابنالنابغة

243/معقضاعي

توسعةبننهار

الصعقبنيزيد

يعرببناللهعبد

جرير

الخنساء

303

79[/1سيبويه

1/125[1/348،]معسيبويه

1/402انةلخزا

،3331/،1/602لخزانةا

3534/لعينيا،531

ق،347/،2/761لخزانةا

2523،/1سيبويهالوداء(،)برقة

2574/لخزانةا

)دأدا(ل



بالتميمتعوذلا

الكريميد

لسموموالهواجرا

لضموموالمجالسالىإ

تميمبنيسراة

تميمشربنى

لحليماوالرجل

تميمشطربني

المكدمالفنيق

الادهملبانفيك!

]واسلمى[ك!

كامل

ابن،1/65مع،2/994لخزانةا

2/803الشجري

الشجريابن3،347/الخزانةعامر[بن]معقل

/253

3423/الخزانةلبيد

1/168معأبوقيسبنالأسلت

3436/الخزانةالمنذربنعفيف

العيني،4278/لخزانةاالأعجمزياد

الشجريابن36،34،348/

47المغنيهدشو2،235/

1017/معالجذاميزنباعأبو

،1/95،631،234الخزانةعنترة

953،/2434،944،/359،

101،0،31045،/44،61،

،327/3188،/1العيني،541

891،0،38155،4/318،

،461،184لمغنياشواهد،487

186،52،2266،212،،232

،1/927،603الشجريابن

/25،،609،581،071،0،27

،332243،/1سيبويه،127

،1/413،431]مع220،3/

061،/219]

403



العجرمبذات

المتندمسبابة

مبرمبامر

يقدمابنا

المعجم

المرزم

لموانوصلتإن

لموانفعلتإن

مقسميمينكمن

مسمتسلمامرممئىدم

متكرملباذل

القاسمأم

الاطامومقعد

لاعمامابنو

لاحلاموا

الاحلامصاحب

الاغناموضتة

بياقدومقصةفي(1)

1/188لخزانةا

1434/الخزانةالقيروانيشرفابن

371/لخزانةاالغبريصريمبنباعث

3012/لخزانةاالكلصيحلاسابيابن

نعم(لاا)قجرير

هرمةابن

لفرزدقا

للفرزدقنسب

كبيرأبو

الرقاعبنعدي

)1(هاتف

الابرصبنعبيد

[.لمؤلف]ا.ؤيب

المتنبي

503

لعينيا،3826/لخزانةا

هدشوا،2/27مع،4/344

233لمغنيا

3484/لعينيا

2/413لعينيا

لمغنياهدشوا،4/761لخزانةا

83

168لمغنياشواهد

لمغنياشواهد،1/302لخزانةا

01

1/522،842،533سيبويه

الشجريابن1/1،32الخزانة

1/703سيبويه20،32/

1/813لخزانةا



(1حذام)ابنبكىكما

اعماميورهطه

الاحراممنحرما

الاياماولئك

بسلامفارجعي

[الايام]منك!

الاعلامرواسي

والاسلامكان

سنامذاتغير

وغراملوغةمن

صماميهودفعلتلما

الأيامحوادث

بسامببارد

وأماميمرة

لحماممتخؤفا

لقيساامرو

جرير

لفرزدقا

يعفربنالاسود

الخارجيبشيربنمحمد

حسان

قطري

،[111]/1مع،2/432لخزانةا

هدشوا،(ماقدأ،طيطا)ق،302

الشجريابن4،32المغني

1/72

2403/الخزانة

العيني،2467/الخزانة

،71المغنيشواهد،1/804

سيبويهتء(،)1ل225،

[1/81]مع2،992/

453/،2466/الخزانة

2/725لخزانةا

1/65مع

4/211لعينيا

4/211لخزانةا

،411لمغنياهدشوا

[1/441مع]

لعينيا،4/852لخزانةا

لمغنياهدشوا،3051،503/

الشجريابن،2121/م،051

[1/002]مع2،92245،2/

[.]المؤلف."حمام"ابنويقال،لمعجمةلخاءباويقال،المهملةلحاءبا(1)

603



الاعداممن

الامحلامفارتقى

باللوماباؤهم

فومزراعةعن

تهميوديمة

لرهمو

السلمفخابط

والشتمالملحاةعلى

فدمببكمه

عطميلاوهنن

الحلملذيقرعت

رغم]على

الظلمعلى

حلمذووأنت

لامبنوأسناها

سلميفاقبلي

تيثملم

وميسمحسبفي

السميأعقابمن

الاسودلابيونسب(1)

"

"

"

"

أحذمل

هزج

رجز

1/92،]2/917[الشجريابنالرضيالشرينس

2/67[341،]مع3/العيني

2244/الخزانةحسان

1/138معمحجنأبو

هدالمغني2/81،شوالعينيطرفة

102[211/1،]مع

1/18الخزانةأبوصخرالهذلي

)ساسا(ل

العيني،2051/لخزانةا(الأسدي)الجميح

شواهد،1/691مع،3921/

127لمغنيا

1،161/مع40،02/الخزانةوعلةبنالحارث

125المغنيشواهد88[،]2/

1/368[سيبويهالجعديالنابغة

4023/الخزانةعسلةبنحرملة

)اصم(قعنترة

1/523الشجريابن

،471/العيني21،31/الخزانة)1(معيةبنحكيم

[2151/]مع375،/1سيبويه

2491/سيبويهنخيلةابو

.[لمؤلفا].نيلحماا

703



لمقسماالبلد

الحميورقمن*

بالدمنيضرجو

]قوم

العوم

]اليمي

]المبهم

والاداهمبالسجن

المناسمشثنة

]الهاجم

اللهامم

يحامم

الغمامعرضفي

بالميسمكاللذعة

برثمفلوى

المنهمكالبردعن

رمل

سريع

مشطورس

العجاج

[)1(علفةبن]عقيل

ضبي

الفرخبنللعديلنسب

حريثبنغيلان

نهمدأعشى

ضمرةبنضمرة

عمر)2(بنآدم

العجاح

الطائي.اخزمابواو(1)

"عمرو"(:البلدان"معجموفي(."عمرالاصلفيكذا2()

803

لعينيا4/66،3لخزانةا

،1/8سيبويه،3455،4/582/

[1/751،2/812مع]،65

1/136الشجريابن

[2792/سيبويه

937[2/سيبويه

1/59[سيبويه

لعينيا2/66،3لخزانةا

[2/461مع]،4/091

[2/804سيبويه

3121/لخزانةا

،[761،881]،4/401انةلخزا

بنا،3033/لعينيا،974

[2/24مع]،2/351لشجريا

)برثم(ق

لعينيا،4/632لخزانةا

،171لمغنياهدشوا،3492/

[2/82مع]



أميولدتني

لحماماسوابق

الشآميللبلد

التمتام

البنام

هميوتجلى

وذمرلبةمن

العمبناتإلا

عصامأبا

باللجامدق

يكسومبيا

القصيمجرد

أدممنلحباءا

مكتتمكل

القدمعلى

كرميلحاجزي

لملا1حموة

"

منسرح

لمغنىاشواهد،4/533لخزانةاطالبأبيبنلعلينسب

جهللابينسب

روبة

روبة

الجعدي

كثير

903

54

1/276الشجريابن

34،32/4401/الخزانة

4058/العيني

1/73الشجريابن

،2471،947/العيني

[2226/]مع

67[2/]مع،3048/العيني

4013/العيني

1/276الشجريابن

لمغنياشواهد1/40،3لخزانةا

[2122/مع](،بانانأ)ق،742

لمغنياشو]هد،()براقشق

أ(ب)ج021،ل

4/136الخزانة

سيبويه2/803،العيني

[4721/302،]مع1/

2/386العيني



سلمبعارض

حلامولا

النضامتشزدمن

الكلامقبل

وغراملوعة!ار

النديملعرس

والبتمالصينحمى

المطلمالنسبذلكعلى

مبهملجبذي

الكميت

اللاحقيبان

"

الكميتبرمتقا

ندبةبنخفاف

2/188م

1/96لخزانةا

3854/لخزانةا

1/73مع

3484/لخزانةا

لبتم(ا)ق

2/473لخزانةا

(عواءا)ق

بحسامهدارهمن

عطامهمن

فمهمنخرجت

أسطمه

محترمهو

سهامهالهيب

هامهامروي

عامهامن

ني.العمااو(1)

-مه-

3673/لخزانةالمتنبياطويل

4425/الخزانةاليزيديمحمدابومجزوءكامل

]ابن،2282/،1/926لخزانةا(1ا!ىاج)مشطورس

[1/31مع25،3/الشجري

1/454لخزانةاتمامابومنسرح

كامل

رجز

سريع

-هفا-

الكميت

الطرماح

031

دا()بل

3/228الخزانة

1312/سيبويه



حجمثديهامن

خلملهليس

الزعمكذب

همهم

مواتقدأوخرواستأفا

المصممالمشرفيإلا

ظلمواعق

علقماللهصبه

المتقدمالجوى

تخدموإياه

همفهم

احرموهي

أتكلملهاأمثا

يتقسمالذي

محكملجارامنعها

أخلمالقوممن

طويل

"

"

-م-

2/171لخزانةالمجنونا

3952/لخزانةاأوسبنمعن

4/3لخزانةاعتبةبندثه1عبدبنعممدالله

ل1/112،2/12،3لخزانةاخراشأبو

)رفا(

2203/سيبويهالازور[بن]ضرار

،3901/العيني2،5/الخزانةالازوربنضرار

1/366سيبويه

،2،96/3646/الخزانة

16المغنيشواهد4،56/

،1451/العيني200،4/الخزانة

شواهد216[،]1،37/2/مع

285المغني

2064/لخزانةادريدابن

1/14الشجريابن

249/العيني

178لمغنيشواهدزهيربنبجير

2315/لخزانةاحجربنأوس

)ربأ(ل،384/لخزانةاالبعيث

اميلبنالمؤمل
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3525/لخزانةا



يتصرملمدىا

مظلمالشرمن

معصمبالثوبوهو

تظلمقومكحقذا

تتبسماغمادهافي

الاعاجمحصنتها

قائموهو

سالموالاننس

قائمللسيف

وجارمعليه

لمظايالهمدان

طاعمفإنك

عاتموالليلى

سائمويسامك!

لمساوعرضكتمر

واجم[*]للبين

لمساوجارلت

ألائمأقامما

لهقصيدةمنالبيت(1)

3845/لخزانةا

العيني4،224،531/الخزانةعلسبنالمسيب

،14المغنيشواهد،4184/

1/455سيبويه

)اخزم(ق،4/584لخزانةاهرمةابن

4/444العيني

2322/الشجريابنالمتنبي

1/77لخزانةاميادةابن

2382/لخزانةاالكنانيلحزينا

2304/لخزانةازهير

3،332/العيني،313/لخزانةاالهمد!انيبراقةبنعمرو

،72071،742،لمغنياشواهد

[224،071/]مع،632

لمغنياشواهد،355/لخزانةاالاعشى

الشجريابن601،79،2

،1/423سيبويه275،363،/1

/2051،892

3863/لخزانةا(1[)ظالمبن]الحارث

4،57/العيني300،5/الخزانةللفرزدقالعينينسبه

)أسودق،027لمغنياشواهد

العين(

".المفضليات"في

312



عالمالحاجبية

حاتمبالليل

حالمنتلعلما

الاراقمضيعته

لمظاالعنز

حاتملماءبالضن

هائمبك

لائمفيكلامني

لحمائمالبكاءبا

لجراضم1فيهادامما

ئملحواا1

لحرامذاإن

وسنامكاهل

برامبهن

تناملحبيبا

وغراملوعة

[.لمؤلف].عقبةبنالوليداو(1)

كثير

العدويفنافةبنيزيد

كراعبنأسويد[

سديا

زدقلفرا

لجحافا

لمجنونا

(1)الفرزدق

دقلفرزا

حجاجبننصر

يلادالاعجم

اوسبنمعن

لرمة1ذو

313

5!34/لخزانةا

،4/9لعينيا،4/311انةلخزا

[2/011معأ

الشجريابن،4792/الخزانة

1/283سيبويه،2142/

4337/لخزانةا

أسيبويه،4484/العيني

1/]436

4186/العيني

4323/العيني

سيبويه،2178،917/مع

1/486

4473/العيني

المغنيشواهد،4024/العيني

2622/الشجريابن،612

[1/49ش

2111/لخزانةا

2548/لخزانةا

()برامق

4/29لخزانةا

أمع،2172/م،4/235العيني



عديميقالأن

]وتئيم

دميمالقلاص

يدومالصدود

لئيميقالانمن

رميموهي

كريمعليئبرقمن

تلوموانت

فمقيمواسطماو

وحميممبعد

عجمولا

قلمامثالهمعلى

العقيليمزاحم

جؤيةبنساعدة

)عمر()1(

حاتم

1/355سيبويه

1/462[سيبويه

2/793انةلخزا

الشجريابن،2541،941/م

،2701/مع2913،44،2/

،442المغنيشواهد2[،04]

1/12،954سيبويه

المغنيشواهد،3056/الخزانة

75

العيني4،334،933/الخزانة[مسلمةبنمحمد]

،502المغنيشواهد،3681/

[1/181]مع

4/453لخزانةاكثير

المغنيشواهد2،461/العينيالرقياتقيسابن

الشجريابن266،267،

[1/141]مع،1/131

384/4464،/1الخزانةالمتنبي

[.]المؤلف.الاعلمقالكماالفقعسيلمرارأو(1)

413



حلمعادنيم

(2قزم)ولاخورلا

سجمدمعها

لحرمواالليللولا

تضطرمالهيجاء

صممحاجةذا*

حرمولا*

لديم1و

فيطلم*

لعينيا،2/19،3125لخزانةا(1)العدويمنقذبنزياد

هدشوا،1/652،4/371

ق،94،741،072لمغنيا

مع]،(ميلحلاا،شيا،ةءلاشاا)

1/،372/711،571]

مع،3484،154/الخزانةللكميت)3(نسب

]العيني،1/95سيبويه،2131/

[2113/مع،3956/

2404/لخزانةا

3431،232/الخزانةزهيربنخداش

العيني،3691/لخزانةا

،172لمغنياشواهد378،/4

[1/841مع918،1

،3436،256/لخزانةازهير

،4/924العيني،4/504،254

،283لمغنياشواهد،582

،[734361،/1سيبويه

2/]مع،1/484ش،2124/

76]

07(.)1/اللآلي""سمطفينسبتهتحقيقانظر1()

ذلك.لىإهناوأشار،المكسورةالميمقافيةفيالمؤلفذكره2()

[.المؤلف1.مقبلرلابن)3(
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عدمواوإن

تتهمثارلاكا

قسملهمال

كرمزانها

الرحمهمامرما

هرمبعده

علمواقدالناسك!

السقمشفني

معكوم

ك!]مصروم[

مشكومك!

مغيوم

ك!]حوم[

*]عيثوم[

)1للفرزدقينسب

سيناابن

الحطيئة

حبناءبناوس

لعينيا،4/464لخزانةا

،2/55مع،3732/،2/315

942لمغنياهدشوا

4/564لخزانةا

1/281مع

لعينيا،4/845لخزانةا

2/161م،4/254

1/66مع

لمغنياهدشوا2/06،3لعينيا

[1/821مع]6،7

الشجريابن4،283/العيني

سيبويه2،29/،1/261

[1/571]مع343،/1

1/936الشجريابن

،2141/،1/132الخزانة

576،/4العيني،4615،915/

10،21/2،334/الشجريابن

1،487/سيبويهفيا(،)سلأ،ل

2.55،39/]مع2،72،325/

]177

[.]المؤلف.للحزينوبعضها،سلمبنلداودوبعضها،دهيللابيينسبالةضيدةوبعض(1)

613



مبغومالماءباسم

مسجومعينيكمن

هينوم

مهموموهولاإ

الخو]تيمترجى

منظومح!الوك!

ملموموهوعنه

مركومطلخاممن

مجزوء)1(بسيطأمعليكقؤادكل

فر1والسلاماللهورحمة

السلاممطريا*

لزاممطرا

لحسامامفرقك

البسيط.مخلعهو(1)

الرمةذو

جرير

مقبلابن

[صحولاا]

لاحوصا

317

/368،4/،2/022لخزانةا

ق،1/214لعينيا،3،594[41]

941لمغنياهدشوا،(نمالاشأا)

4/05انةلخزا

4/443لخزانةا

لعينيا،4/425لخزانةا

،722لمغنياهدشوا،4/854

أ(،ب)جلطلخام(،)أبارقق

1/262سيبويه

1/452العيني،2004/الخزانة

،1/291،2،31694الخزانة

لمغنياشواهد،1/527العيني

ابن،2181/م،612،263

،1/481]مع،1/018الشجري

091،/2961،391]

،1/49،2/3134لخزانةا

،3664/،1/801العيني

المغنيشواهد،4/11،2435

الشجريابن0،266،31،322

،1/313سيبويه1/1،34

[2،78501/]مع



كلامفيها

جذامنسيتما

غلامنيلدن

لحراماوالشهر

سمناملهليس*

البشامسقي

حرامإذاعليئ

لخياماأيتها*

القساممراغمهاعلى

هشامبهاليس

والغلامالغلامة

الرغامالذهبمعدن

لئيملاسمتار

البهيمالليل

خازمبيابنبشر

حسانبنعمرو

الذبيانيالنابغة

جرير

خالد[بنلحارثا1

غلفاء[بنوس1

المتنبي

الاخطل

318

1/263لخزانةا

عيهل()برقةق2،262/الخزانة

(،قبيسأبو)ق،3891/لخزانةا

1/222الشجريابن

العيني3،361/4،59/الخزانة

شواهد،3،9574/434/

الشجريابن0،3المغني

سيبويه2/2431،1[،11/1

العيني351،5،671/الخزانة

شواهد،2684،0،56/4423/

ابن266،392،.701المغني

11،2/2،35،53/الشجري

،2892/سيبويه،531

[2701/مع1

4/366لخزانةا

]مع،174المغنيشواهد

1/111]

2287/الشجريابن

1/235الشجريابن

1/022الخزانة

1/432الخزانة



قديمطلل

القديم]والطلل

مقيمأبدا

الذمومك!

ديمابها

ردومورادعه

هضومسمح

يريمماالهباءة

وأستقيمعليئ

لئيمحمق

وريمقمر

تيمونعم

تريمفلادمشقفي

غشوميد

ورومعرب

شريمامكمإن

النجومتغورت

والعديممنا

الصلت(بيأبن)أمية

(2أرميلةبنلاشهب]ا

زهيربنقيس

السعديالطفيلبنعلي

(3[)لاسديارلمراا]

عقبةبنالوليد

حة1روبناللهعبد

مسهربنالبرج

1/235لخزانةا

[1/124سيبويه

،3742/،2/832نهلخزاا

ل،2/64،3/3831لعينيا

1/461سيبويه،(1()خطأ)

جيا()ل

1/592سيبويه

3538/لخزانةا

3426/لخزانةا

1/478سيبويه4/2،8لخزانةا

4/711لخزانةا

4/413لخزانةا

4/233لخزانةا

513لمغنىاهدشوا

3742/لعينيا4/86،3انةلخزا

89،803لمغنياهدشوا

لا؟أماميةقصيدةمنهناالذيالبيتانفيللشك،استفهامعلامةفوقهالمؤلفوضع(1)

السيرافي.ابنإليهنسمه)2(

في.السيرابنإليهنسمه)3(
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اللئيملحمؤاو*

لحليماوالرجل

اكرمكلاببني

معلملحوادثافي

يتوشم

المطعمأين

المغنميهمولا

يقسميكونما

إعلاملهدىا

ونِدامميسر

حرامالرجالعلى

حرامعلياسقتلي

لاعجمازلاد

مريعا

تميمبنطريف

العنبري

وجزةأبو

(1[)قارببنالاخزم1

المتنبي

اشجع

لبيد[)2(1

نواسأبو

لقيساامرو

لايامالنا

ايتامبمضيعة

والاسلامعليك

حرامعلييملكها

قداممنعليه

للئامعليهم

لإربليامحمود

السلمياللهعبدبنراشد

)خلق(."العرب"لسانفيكماعمرو،بنلمقعدأو1()

.2()88"ديوانه"انظر2()
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4،7171لمغنياشواهد

2/811لخزانةا

2/921،512،378سيبويه

[4/401]،2/741لخزانةا

سيبويه،2411/الشجريابن

/283

1/53الشجريابن

1/541الخزانة

1/89سيبويه78،/1مع

1/454لخزانةا

ابن4،32المغنيشواهد

1/72الشجري

1/654لخزانةا

2156/الشجريابن

3542/لخزانةا

الشجريابن،3437/العيني

1/9،32/2263



المظلومحقه

يرومالمرامكل

وكلوملهاندب*

لمختومو*

خرطومالقذى

محرومولا*

وخيممبتغيه

عظيمفعلتإذا

قديميلوحطلل

رخيمحديثهن

احذكاملسجمشؤونها

،1/433،2/923لخزانةا(1لبيد)

،3215/لعينيا،3144،654/

بنا،962لمغنياهدشوا

،1/822،2/23الشجري

،1/75،2/472سيبويه

[2/202مع]

بنا،1/255،2/355لخزانةاخطللاا

يهسيبو،2/792لشجريا

1/952،893

العيني،2741/لخزانةا2([)عيسىبنمحمد]

[1/99أمع،2641/

العيني،3176/لخزانةا)3(؟الليثيلمتوكلا

،491لمغني1شواهد393،/4

1/424سيبويه،462

4/304لخزانةا

2268/الشجريابنكثير

)الاغدرة(،ق82،/1لخزانةاالمخبل

ل)ظما(

]المؤلف[احمر.بناو(1)

الكناني.مالكبنمهلهلأو،طلحةابن)2(

لمؤلف[]ا.وللطرماجالبربريولسابقللأخطلونسب.ليالدوالاسودبوأو)3(
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داهمالوصالقطع

مدامفيهوفي

تظلموالاكما

تشتملاكماكر

تميمولدتلو

صميملهم

ديموم

والطعئ!اللينالمنطق

مجزوءكامل

رجز

مشطورس

خفيفالاعدامرزئتهقد

الاص!لامتبليهم

اضطراملحروبا

[.]المولف.للعرجيونسب(1)

(1خالد)بنلحارثا

طرفة

لوراقاسعد

روبة

الاخطل؟

دوادأبو

322

لعينيا،1/812لخزانةا

،103لمغنياهدشوا،3205/

الشجريابن،2188/م

[2261/]مع،1/701

ابن35،/1مع،2014/الخزانة

1/04الشجري

3118/الخزانة

282،/3295،4/الخزانة

سيبويه،4/904العيني286،

[234/]مع،1/954

العيني،2305/لخزانةا

2803/الشجريابن،1/542

2523/سيبويه

ابن،2191/م،4/533الخزانة

1/276الشجري

،3438/،1/164الخزانة

2،193/العيني،4/091

،412المغنيشواهد

[1/013]مع

1/166مع

2204/العيني



حمامذاكدون

حرامعليكمااو

لئيمغيببطهر

النجوم

النعيم

الكريمالرجالمن

يهيمالصلالفي

وبومعقعقان

لهاحم

مغرمكلف

الدرهمهو

الوموكلهم

)2("

مجزوءضيف

برمتقا

لمغنياهد1شو،4/901لعينيا؟معروفبنالكميت

[2/161مع]،162

1/612الشجريابنالمتنبي

العيني،4/164لخزانةا(1)حسان

2،334/الشجريابن،4135/

1/488سيبويه

شواهد،4421،462/الخزانةحسان

116المغني

4/463لخزانةاحسانبنعبدالرحمن

لمغنياشواهد،1/441مع

[1/441]مع0،33

37)3(2/الشجريابن

3477/الخزانة

لمغنياهدشوا،2/064لعينيا[الصلتابيبن]امية

،1/133الشجريابن265،

[1/241مع1

[.1[لمؤلف.الرحمنعبدابنهاو(1)

لخفيف.امنانهوالصواب"،"متقارب:الاصلفي2()

الاصل.فيمذكورغيرلجزءا)3(
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جمهجماإلا

جمهسااشفاه

]دعائمه

تمائمه

قدمهساقه

سلمهوطويل

توضمه

ظلمهوازلمي

يرحمهلاملكا

نعدمهلاأخ

يلقمه

فمهالبحروفي

يطعمهمن

فيعجمهك!

سمهسورةكلفي

سمهوقرضاب

روبة.او(1)

طويل

مديد

رجز

-مه-

ابن،2/521م،2/691لخزانةالمتنبيا

1/391،2/353الشجري

[1/238سيبويهالفرزدق

1375/العينيالحارثبنمزاحم

الشجريابن،3621/لخزانةاطرفه

[1/181أمع،2262/

لمغنيشواهد،1/114لخزانةا(1)لحطيئةا

[2171/أمع،621

)جشا(لالفقعسيمحمدأبو

[1/08أمع2،231/الخزانة

روبةاوالعجاج
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2/146م

،3532/،2/662لخزانةا

35،33/،1/931لعينيا

ابن،021لمغنياهدشوا

سيبويه،1/441لشجريا

[1/41،2/83معأ،1/034

266/الشجريابن

266/الشجريابن



أمامهاجبرئيل

بغامهاإلا

زمامهاأوالمن

كلامهاعلي

ابتسامها

كلامهاإلاالنيام

كلامهابيما

وشامها

عليمها

نعيمها

نسيمهاطاب

نسيمهابالغبيط

غريمهامعنى

فصريمها

غريمهاللتقاضي

هزومها

وميمهاتلوح

طويل

-نف-

1/991لخزانةامالكبنكعب

لمغنياشواهد،215/لخزانةا]لرمةذو

]مع1/0،37سيبويه،78842،

)شكأ(ل[،1/491

)اوال(قالعكليالسمهري

349/الخزانةجميل

3483/الخزانة

4/578العينيابوالغمرالكلابي

،1431/مع،2048/العينيالمجنون

591

[1431/]مع،2394/العيني

1102/الخزانةحسان

1218/الخزانةخالدبنالحارث

257/الخزانةالفلندجضرميبن

لخيل(ا)براققالنميريعبادبنضبعان

ق3،3/العيني382،/2لخزانةاكثير

[2146/]معحسمى(،)برقة

282892،المغنيشواهد

2416/الخزانةلقيطبنمغلس

213/سيبويه،4/533لخزانةا[الراعي]
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نجومهاتعلتقد

وغيومها

صميمهالئيما*

مستديمها

نسيمهاإلي

قدومهاوحق

بريمهاجال

وامامها*

نيامهاهستحين

سهامهاك!

مهاازفر

مهاكما

شتامهاالعشيرة

كامل

رجز

متقارب

سيبويه245،2/الشجريابن(1الاحوص)

العيني،4/485لخزانةاالفرزدق

1/81سيبويه،2225/

لمغنياشواهد1/4،37لعينيالمجنونا

32لمغتياهدشوالمريةاسماءا

423/العينيالحصنبنالكروس

،3262/،1/483لخزانةالبيد

4/13،571،[،]332693،

،3181/،2504/العيني

،028لمغنياشواهد،4/521

الشجريابن)البدي(،ق

1/801،011،013،/2،93

(،بوأ،ط)بل252،

1/202،456،سيبويه

1/5،37.178[]مع

1/351الخزانةالقطامي

1/594لخزانةاحاتمطيف

[.]المولف.حسانبنالرحمنعبداو(1)
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حسنلأحسابنا

أبنابن

واللبنالفروس

محنلاحين

والقطن

حسنإنسانربت

وإنسلمىيا

وإنقالت

وبلنوكأن

ومنمنلىإ

سننخيرفي

بكفنيمتعلم

وأذنسماعفي

لجانوالصو

جمانترلىإ

طويل

رجز

رمل

سريع

.[لمؤلفا].الاغلباو(1)

.(1)78"نهيواد"نظرا(2)

-ن-

3062/العينيالعاصلعمروبنينسب

1/092لخزانةادارةابن

،1/853سيبويه،2/39انةلخزا(05)

923[/1الشجري]ابن

(اأج)جلالمسيحعبد

3،3234/501/لخزانةا

العيني،3063/الخزانةلروبةينسب

شواهد،1/401،4/436

78[2/]مع61،3لمغنيا

[2/061مع]،4/001لعينيا(1المجاشعي)خطام

8[2/]مع388،/4العيني-

1/305الخزانةذ!يد[)2(بن]عدي

263/الشجريابنزيدبنعدي

1/145لخزانةابشار

المغنيشواهد3،646/الخزانةمحلمبنعوف

الشجريابن،205/م278،

[1/702]مع1/51،2
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واغتدينبغضائهعلى

ناليزيد

الديانويزيد

لانامنذ

الاحيانبعض

شيبانأخت

حيانووالداها

يؤثفينككما

الئرسينظهور

حليفينومخلدا

رضيعين

العينينإحدى

بالسمتينلابالسمت

دمونعلينا

يمانونمعشر

مشطورس

قميئةبنعمرو

دارةابن

النجمابو

(1المجاشعي)حظام

الكميت

لقيسامرو

[.]المؤلف.قحافةبنلهميانونسب(1)

خطا.3،و74:الاصلفي2()
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سيبويه21،31/الشجريابن

1/072

1/891،793لخزانةا

1/392،2/88لخزانةا

2/311م،582لمغنياشواهد

1/704لخزانةا

،1/763،2/353لخزانةا

/34(372)،4/072،732،

،[295]،4/98لعينيا،055

بنا،271لمغنياهدشوا

،1/21،2/302الشجري

،1/31،302،142سيبويه

2/202،133

،3812/،2/824لخزانةا

1/21،3295لعينيا

3673/لخزانةا

1/161انةلخزا



صيفيون

بعيونر

لملبونا]

دونومن

لجعدين]ا

مناتين

الوعائينفيالثوب

الاحرينجندل

البردينذايا

اثنتينونفشا

خولانحيفذاك

بالرجنريشها

بالتونولا

ياتينان*

انكرن*

اللدناالغصن

وهناولاهوانا

ءمنسرحمنهوك

متقارب

طويل

صيفي.بناكثمأو(1)

)حرر(."العرب"لسانانظر2()

2/062،392لخزانةا(21مالكبن]سعد

2/47[سيبويه

2/402[سيبويه

1/367الشجريابن

265/الشجريابنعتاهية[)2(بنزيد

شواهد،264/،1/002مع

234المغني

[2551/]مع،4/19العيني

34،32/،2182/لخزانةاالاعشى

،2044/العيني،4/585

2،73/الشجريابن4/4،32

]مع2151،09،2/سيبويه

1/041،/2]69

-ذا-

الضبيالصلتان

932

1/803انةلخزا

2/04مع



سوائنامنولا

وحدناالموتلنا

متباينالها

فلاناتكونان

كلانانموتأو

يختبزونا

قريناإلفراققبل

أمينايخال

ورئينالهم

حصينابالكماة

شطنااو

غصناوانثنت

قطنامنعيش

نيراناعاداك

دارمروانالاإ

ومساناربيصثحناكو

مجرانارالسمنكو

لاناوبااخرانا

احياناالعينقبل

،3261/العيني20،6/الخزانة()1سلامةبنالمرار

1/13.302سيبويه

206/مع

2377/سيبويه

484/الخزانة

1/154سيبويهمعروف

1/82الخزانة

2032/الشجريابنيعفر[بن]الاسود

1/911مع،4/971لخزانةا

256/الشجريابن

المغنيشواهد،2041/العيني

802

1/282لخزانةالبيلثعاا

1/538لخزانةا

1/215العيتي

3584/لعينيا

1/373سيبويهالفرزدق

،4124/العيني،1012/الخزانةالصلتابيبنامية

،2917/،1/92الشجريابن

2052/[،1/024]سيبويه

1/145لخزانةابنبار

]المؤلف[.الانصارمنرجلاو،العجلي(1)
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(1انسانا)لخلقا

إنساناالاقواممن

وركبانافرسانا

سليمانامن

أحيانالارضايسقي

عثماناثاراتيا

عفانابنعثمان

!ع!اداناخفصأبا!برعى

حوراناشرقيك!

ناوحرماك!

كانامنالريان

تحناناالديرينلىإ

قتلانايحيين

وحرمانامنكم

لمؤلف[ا].ئضهانقاوذكر(1)

2/436الخزانةحطانبنعمران

28المغنيشواهد

،3،37،332516/الخزانةالعنبريقريط

3،72،277/العيني956،

25801،0،22،المغنيهد1شو

مع،2288/الشجري]ابن

1/167،/241]

3/801الخزانةلغورالنهشليابو

مغراءبنأوس

جرير

جرير

331

3832/انةلخزا

،4/71لعينيا،4/711انةلخزا

أ(،د)بل(،الاضبط)أطمق

[2131/]مع

1/038سيبويه،1/04مع

]العيني،4048/الخزانة

،242المغنيشواهد364[،3/

،1/131سيبويه892،303،

،195/]مع10،212،2

/2.56151،161]

3،364/،1/411العيني

17المغنيشواهد



شيبانابنذهلبني

أفناناذاكإذ

كانامنغيرمن

بهلانابنبهل

إخوانا

ازماناازمان

سبعينابعد

لينامتنه

وتبكينا

بايديناوصلناها

دارينامسكمن

فادعينا

فاسقينا

فاسقينا

وتؤذونا

مكنوناكانعما

أفنوناللشبانإن

جرير.جرادةبنالاعلماو(1)

لمغنياشواهد،4/252لخزانةا[زرارةبن]لقيط

228

،1/172مع87،المغنيشواهد[جرادةبن]الاعلم

2891/الشجريابن

4565/الخزانةعاهانبنمرةنائحة

الشجريابن88،المغنيشواهدالاخطل

1/002

78المغنيشواهدالمعتز)1(ابن

1/933لخزانةالبيد

1/574لخزانةا

229/لخزانةاويةللةعامربنالطفيلأبو

342،167/لخزانةا

3343/لخزانةالاحوصا

3015/لخزانةاالاكبرالمرقش

3073/العيني،3015/لخزانةاالنهشليحزنبنبشامة

3521/الخزانةالعباسبنالفضل

1301/مع

المغنيشواهد،4/064لخزانةاالتغلبيافنون
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ماموناينفذلا

مشحونااليمفي

والليناالبر

دينالهم

ترانابادية

]أنانا

ديناللحبشان

اعتديناوما

متجاهليناام*

الذوينابهأرلد*

ماكوينا

لظبيناو

حمريناوأأسودين

قينارفابميا

مجنبينا

العالمينامنك

مقبل.بناو1()

"

"

فر1و

"

"

"

"

1/803العيني-

3/914العيني-

1/842الشجريابن1(2جناببن]القلاخ

[1/651مع]،4/072لعينيا

2/011م[ميلقطاا]

[1/117سيبويهحبناءبنالمغيرة

1/178الخزانةحبيببننفيل

4/213لخزانةا

،86882،،1/67لخزانةاالكميت

443،/2428،065،/3312،

العيني،114،4/42،262

الشجريابن4،361/،2942/

63،/1سيبويه)جيا(،ل2،58/

62[2/،1/041]مع،243/

1،86/3،593/الخزانةالكلبيالاعورحكيم

[191/]مع

العيني،1/331لخزانةاالتزيديمالكعمروبن

)آمد(ق1/9،38

الشجريابن،1/014الخزانةالحطيئة

/236

333



اليمينامجراهاك!

ومقدرينا

لجاهليناا

آخريناودولة

القريناقطعقد

عيناعليكإن

ب)2(المسلمينادو

الحنيناالصمث

]ودونا

الاخينابنيكشز

تامنينالا

1/517،3/701،الخزانةكلثومعمروبن

.326،042،394،)1(894

ق061،628/4،036،

)اراطي،اندرين(،شواهدالمغني

،1/71الشجريابن،44،601

1/131،102سيبويه،99

،2121،4/487/الخزانةمسيكبنفروة

لمغنياشواهد،4/624العيني

سيبويه،(قشبرا)ق0،3

[1/49مع]1/574،2/50،3

،2/441،841ا!ةلخزا

[1/001]مع

4/913لعينياجرير

2/213،515،العينيالخزانةمفرغيزيدبن

1/443

2/273الخزانة

2/47[سيبويهالجعديالنابغة

2276/الخزانة)3(هريمبنرافع

2023/لخزانةاجابرالهذليبنوهب

]المؤلف[.عديبنلعمروونسباتصبحينا"،"لاليمينا"،مجراها"(1)

.أخرىروايةلىإإشارة"،"خيولتحتهلمؤلفكتب)2(

علفة.بنعقيلإلى)أخا(""اللسانفيونسب)3(
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البابلينابسحر

جمعيناأالخوارج

بآخرينا

لقيناكما

تعلميناعما

حزيناشزنعن

جنونابهك!

معلميناكنانةمن

دعيناالداعي

سبيناولامنك
هبيناالذا

يقتلونا

متجاهليناأم

اليقيناعرفوا

خدينالها

مستكيناللحوادث

الاجونافرط

الظنوناوحققن

امطليناثم

العاذلينابعذل

ندرلن(أ)ق

2283/الخزانةلكثيرينسب

2904/الخزانةالعدوانيلاصبعذو

2427/الخزانةمعديكرببنعفيف

،3901/،2394/الخزانةأحمرابن

)فقا(،ل(،اراق)ق،4/404

2/25سيبويه

2405/لخزانةاالاسكربنأمية

3581/لخزانةاالفرزدق

الشجريابن،3791/لخزانةامقبلابن

/2233

3906/لخزانةاالقيسامرؤ

4/32لخزانةا

أ(ث)بل

4212/الخزانةربيعةأبيبنعمر

4/323لخزانةاالحارثيعلبةجعفربن

(ق)براقلاخطلا

1/514العيني

245/معالرقياتقيسابن

المغنيشواهد،2914/العيني

136[/1]مع273،

335



والعيوناالحواجب

يعتليناقلائص

لابيناوالبعولة

الكافرينامثوى

تحيناأنحسبتلن

وميناكذبا

لوتنطقينا

والقنا

ناياإمحمد

ألوانامجلس

جباناالطعانيوم

خطاناقصرنإذا

)أبي(."العربلسان"انظر(1)

الرعبدبنبشيراو،حسان)2(

[.لمؤلف]ا

هدشوا،319،4/731/لعينياعيالرا

،(تثينياأ)ق،362لمغنيا

[1/191،2/961مع]

2.37092/الشجريابن(1[)سلمةبن]غيلان

[]101لمغنيشواهدرواحةبناللهعبد

شواهد[،]1/15،138مع

172المغني

)حجأ(،ل263،لمغني1شواهدزيدبنعدي

[2671/]مع

1/94مع

الشجري]ابن1/51،5الخزانةالمتنبي

1/681]

العيني،2545/الخزانةانصاري)2(

،161لمغنيشواهد،1/486

،2961/الشجريابن252،

،1/926سيبويه1،31

[1/0،7541]مع

()أهوىقالراعي

3167/الخزانةالعبسيسنةحنماكبن

العيني.فيكذا.نفسهكعباو،مالكبنكعببنحمن
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خطانانريدما

وجفاناغيرنا

دفيناالترابفي

أميناقبل

ديناالبرية

(1)لحارثياالنابغة

معمر[بن]جميل

طالبأبو

(2اهـولي)اورملو!"ولقينالهوىامن

قطيناإلي

تجمعنار1الد

وحينااذلالا

الامنيناالاناس

وجوناهماد

سوداناالارض

"جرير

ربيعةبيابنعمراحذكامل

الابرصبنعبيدمجزوءكامل

الجميريجدنذو

هزج

[.]المؤلف.ابانبنيزيدواسمه(1)

جرير.او(2)
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3716/لخزانةا

2/72م

،1/161،175لخزانةا

هدشوا،4/8لعينيا،4/011

،2/261م،532لمغنيا

[2/54مع]

الشجريابن،2585/لخزانةا

1/268

2276/الشجريابن

1/36سيبويه،2434/العيني

322،356،/1لخزانةا

،1/094العيني،4/481

،2661/م،19المغنيشواهد

،92/2917،*/1الشجريابن

[2042/،1/68]مع80،3

الشجريابن1/1،35لخزانةا

1/421،/221

206/لخزانةا

221/سيبويه



الشجريابن،2604/لخزانةاالإصبعذو"إيانانقتل

1/271،383سيبويه93،/1حساناأبيض

1/15مع-رجزاليرناخالط

وهناهاهنامن

[534]،2275/الخزانة-رمل(1أنا)أنتالقاتلي

[1/8]مع82،/1الخزانةالاحمرلخلفإنهيقالمجزوءرملشنااليومرأيتلو

الشجريابن،4/451الخزانةالسلميأشجعسريعالشاناالهمةذي

1/218خراساناجابي

المغنيشواهد1،518/العينيعمروبنمعديكرب"ناإلاالفارس

1937/سيبويه245،

)2(2561/الخزانةالاعور[بن]يزيدمشطورسهنامحمليها

أجناانكدت

3187/لخزانةاصحين)3(بنملرك"انىمنلهاعشرون

العيني282،3/لخزانةا(العنبري)زياد"حسانابها

،492لمغنياشواهد،3025/والليانا

،1/28،2/213الشجريابنوالقياناالأصلبيع

[2302/]مع،1/89سيبويه

العيني336)4(،3/لخزانةا[]روبة"والعينانا

[1/12]مع،1/184ظبيانا

]المؤلف[.النمطهذاعلىوجوابسؤالوهناك(1)

2(.1/47)"لخصائص"افيلهارجوزةمنوالشطران.خطأ56،2:الاصلفي)2(

]المؤلف["."حصنكتبعدةفيوقع)3(

خطأ.933،:الاصلفي(4)
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ناخبراأ

ناعريا

ناعفابوا

ستغنينااما

علينا[]ك!

اهتدينامااللهلولا

سبيتاوقد

شجيناوقد

دهيدهيناالا

واسليكرينا

فطينا

إسرائينا

تهتانا

القربانا

ثبيناعصبا

بديناوبه

ديناوحب

السعدينا]اكرم

اولاكوعبنعامراو)1(

لمغنياشواهد،4/23لخزانةا

282

2222/مع

لمغنياهدشوا،3902/انةلخزا(1*رواحةبناللهعبد

،1/312،2/31م،001،852

2/051سيبويه،521،991

053،العيني4/الخزانةالاكوععامربن

:001المغنيشواهد4،451/

59[2،94/]مع

39،37/،[2/501]انةلخزا[مناةزيدبن]المسب

1/701سيبويه

سيبويه،3104،804/لخزانةا

2/241

[1/931مع]،2/524لعينيا

1/166العينيالشماخ

285/الشجريابن[العجلي]الاغلب

،2115/]مع4/28،العينيرواحةبناللهعبد

116]

2/69[1/928،سيبويهرؤبة

مالك.بنكعب
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أمسيناقدخليا

العيناتنامولم

وكاناذالثيكونان

تلانازعمتكما

والشبانااللهو

كاناهوإذا

أينامثلكأين

زشاالوجهذلك

سخيناتصادفيه

المسلميناحوائج

دينابالاساءة

جنوناكانيعاصلمما

مجانيننا

كنالكانوا

الحزينايعزي

بالابيناوفديننا

المسلميناعلى

منسرحمنهولث

خفيف

"

"

برمتقا

3933/لخزانةا

1/301معالاعشى

1/084العيني،2471/لخزانةاحمرأابن

،283لمغنياشواهد

[2913/]مع

1/226الشجريابن[]المتنبي

2485/لخزانةاأسماءبنمالك

1925/الشجريابنربيعةأبيبنعمر

]666[،،3063/لخزانةا

2031/م،502لمغنياشواهد

لمغنياشواهد،2918/مع

031

1/903الشجريابنحسان

1/38[275،]مع4/الخزانةاليزيديمحمدأبو

1144/العيني،1422/الخزانةعائذأبيبنأمية

ابن،2911،275/لخزانةاالسلميواصلزيادبن

سيبويه،2/37لشجريا

2/101

4/094لخزانةا

034



حقايقينا

إنهذالبمن

يجبنهفلم

مهنه[لوأو]

إنهفقلت

تكونهحتى

بدنهفعلي

انهمننيأ

أمكنهمن

هنهومن

سنهألفمارسه

الجنةالمتقين

لمنه1ولمنى1و

عرينهمن

شهرينه

(2831)/1العينيحماسي

-نه-

لمغنياشواهد،4/238لخزانةا-فر1و

98[،225/]مع،521

،233لمغنياشواهد-

[225،53/]مع

المغنيشواهد4،485/الخزانةالرقياتقيسابنمجزوءكامل

الشجريابن،2175/م،47

،1/475سيبويه322،/1

/2927

العيني،4/47،233لخزانةابرازبنخليفة

[1/81]مع2،75/

2938/لخزانةا-رجز

منهولبرجز

رمل

مشطورس

1/52،2/214مع

4/39لخزانةا

4/911لخزانةا

3338/انةلخزافقعسية

خطا.،183:الاصلفي(1)
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تحوونهنعم

تفعلونه

تنهلونه

ماءلينه

نهبعورأ

صوانها

للطعنتخفق

هنلهزمتيبين

أبينلحياندىمن

الكنائنالقسيقرع

المعادنكرام

للقرائنقطاعة

نياكفاتخفق

بخزانسواه

بأرسانك!

يزيدبنحصيناو(1)

طويل

طوبا

"

ثي.رلحاا

.ء)1(

لعينيا،1/691لخزانةاصبي

1/56سيبويه،1/925

2/841لخزانةا

3043/لخزانةا

-فا-

4/45لخزانةالمتنبيا

-ن-

284/لخزانةاالزبيربنالرحمنعبد

1/11مع

53المغنيشواهديعفربنالأسود

العيني،2/252لخزانةا()الطرماح

(،)شقال،3264/،2/672

[1/181]مع

1/281الشجريابن

،3116/،1/116الخزانةالقيسامرو

شواهد391،3/العيني،4/422

،1/511م،921،452لمغنيا

،1/714،2/302سيبويه

[1/861،2/22،881]مع

342



خوانغيرأنني

ومكانيمضجعي

العدوانالقارح

والنزوان

الوخدانعلى

الرجفانمن

(1مشحوذالغراريماني)

أبوانيلدهلمك!

وهوانذلةفي

الحدثانمنريب

نفيانذو

شفيانيهماإن

ثمانغير

يدانالعشي

2125/لخزانةاالجرميسهلةبنالعريان

العيني،1/902لخزانةاالخنساءأخوصخر

2411/م،4/954

1/012الخزانةعبادبنالصاحب

1/021الخزانةأبوأحمدالعسكري

1/327/2،161،الخزانةطائي

3،371/العيني3،252/

06المغنيشواهد

العيني793،/1الخزانةالسراةأزدمنرجل

،136لمغنياشواهد34،35/

2(،34)1/1سيبويه(،)ابلق

[31/218،/1]مع،2582/

10،042/378/الخزانةالحارثيالنجاشي

()البردانق،1/954لخزانةاالتغلبيجعل)3(بنعميرة

العيني21،3/،1/535لخزانةاحزامبنعروة

]شواهد،2255،4/915/

،222/،1/6مع،141لمغنيا

لمؤلف[ا1."نييماالشفرتينماضي":ويروى(1)

خطأ.،141:الاصلفي)2(

لخزانة.اوانظر.عليهالتعليقونسيرقماعليهكتبقدالشيخوكانمكبرا.)3(
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ارقانله

طهيانعلى

تلتقيانكيف

أخوانهماقوما

يصطحبان*

مكانيلقيتمن

تريانالذي

أوانأي

الملوانبالبلى

نيثماوهن

تكفانظلتا

إبلانلهشلت

فرسانجرىإن

ربيعة.أبيبنولعمر(1)

2062،104،4/132/لخزانةاالازديالاحوليعلى

العيني2،375/لخزانةا(1)للفرزدقنسب

918،المغنيهد1شو410،2/

[2166/]مع284،

العيني3،48/الخزانةالفرزدق

]شواهد،435[،164]/1

سيبويه281،،182المغني

،2131/الشجريابن،1/404

[64،65/219،/1مع

الشجريابن3/253،الخزانةالاهتمبنعمرو

مةبلابن

هندبنالمساور

مالكبنبدر

344

لعينيا،3572/لخزانةا

،لوةأ،نطاإ)ق،4/245،975

2223/سيبويهإ،ملحوببرقة

3276/لخزانةا

ابن1/5،2مع3،378/لخزانةا

1/122الشجري

3382/لخزانةا

)الاصاد!ق



نيلقضالاسى1لولا

لجباناوجه

وتنهملان

يجفانبناقلبانا

بثمانام

نيرماالطويجولومن

دنفانبالهوى

مختضبان

بمكانماوه

)1(مكانبكل

سفوانعلى

ابانفويق

مؤتلفانو]للؤم

سبيل""بكل:ويروى(1)

[حزامبن]عروة

لقيساامرؤ

ربيعةأبيبنعمر

المؤلف[1

حمراابن

كثير

ثميلبنوداك

زهير

345

لمغنياشواهد،3044/لخزانةا

]العيني،2241/م،141

[222/مع،2255/

ق،222/مع،3226/لخزانةا

()بدلان

1/62مع

العيني،4/744لخزانةا

ابن،11لمغنياشواهد،4/241

25،33/،1/662الشجري

[2/571مع]،1/584سيبويه

(،الاجادل)برقةق85،/1مع

1/83سيبويه

المغنيشواهد،2274/العيني

2416/م392،

1/061الشجريابن

3173/العيني

1/222الشجريابن

المغنيشواهد41،32/العيني

928

53المغنيشو]هد

224/مع



وقرينيصاحبي

أمينغيربالغيب

عرفىعندالافواهكفاغري

والحزنبالهئم

دهقانكيسمن

اليمنسادة

ترنيلم

يبنلمالثوب

ترنيلم

الدمنخضرة

عدنمن

الحزنمن

يكنولم

يكنصالحامر

وهنمضىفيما

يبنولم

مديد

بسيط

1/562لخزانةاتولببنالنمر

،[]21،243/،1/96مع

1/172سيبويه

برقة)أحامر،ق،349/لخزانةاجميل

هجين(

1/52مع

،1/671،4/117لخزانةانواسأبو

،1/138م،1/135العيني

32،/1الشجريابن،2188/

72[/1]مع

4/39العيني

2/216الخزانةيزيدبنمفرغ

2/523،546،الخزانةالمتنبي

1،101/2135/م4،554/

2185/مالمتنبي

3/117الخزانةالحريري

)أجياد(قربيعةابيبنعمر

هرمةابن

مقبلابن

346

2/802الخز!نة

2542/الشجريابن

[1/48]مع306،2/الخزانة

)أفيق(ق



بالعننالحيبيوت

الاسنالمائح

باللبنضنماإذا

والعلنالسرفي

بغنيعنهما

الإحنذيواستيلاء

زمنيمضىقد

والاحنبالاضغان

للظعنمطاياهن

نيالمالكيمنيماتلاقي

لبانفا

نيالمالكيمنيمال!ين

لجديدانا

وغسانلخممن

فعدنانيمعديا

الثانيوالفتى

)1(مثلاناللهعند

مع،4/222،505انةلخزازهير

2/84

،4/554،175،915لخزانةاالتغلبيأفنون

الشجريابن،53المغنيشواهد

[2917/]مع)سوا(،ل37،/1

1/66مع

57[2/]مع3،393/العيني

46/العيني

17المغنيشواهدجرير

1/286العيني

76[/1]مع532،/1العيني

1/517،2/122،قالخزإنةالهذليأبوقلابة

(ألبان،)الاحث

2021،4/537/لخزانةاعامرالمصطلقيسويدبن

2/438الخزانةحطانبنعمران

3134/الخزانةالحميريالرائش

،[556]،3446/انةلخزا2()حسانبنالرحمنعبد

هداشو،4/334لعينيا،4/745

بنا،56،001،951لمغنيا

]المؤلف[."سيانالله"عند:سيمويهعند(1)

]المؤلف[.مالكبنكعباو)2(
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شانيشأننامن

وعدوانبغي

واعلانسرفي

إرقاننضح

بجيرانوجيرانا

نيوإعلاإسراري

سودانأعننلمن

جمالينالهيجافي

عقالينعمروسعى

إثنينبين

للمحبين

اسقونيالهامة

نيفتخزونيديا

م،1/48،092،137الشجري

1/321،361،2/96،411،

[1/534سيبويه]،071،731

[1/921مع]،2/523لعينيا

[1/651مع]،4/172لعينيا

العيني،4151/الخزانةبشربنمروانمادح

،252المغنيشواهد،1/487

)زكأ(،ل2،75،76/م

[1/0،7/2411]مع

4/405الخزانةالمئلمأبو

49لمغنياشواهد

2303/الشجريابنالمتنبي

،602المغنيشواهد

[1/171]مع

3387/الخزانةءالكلميالعدعمروبن

4/426الخزانةربهعبدابن

4/426لخزانةاالوليدالمالقيبنغانم

،265/3222،/1الخزانةالعدوانيالاصبعذو

3،286/العيني4/43،2

ابن،471المغنيشواهد

213،926/الشجري
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]فيطغوني

لاحينحين

دينولادنيا

تاتينيالغيب

لنبيين1بعدمن

وستينبضعفي

الاناسينابدال

يبرينيكاد

تعودينيان

و]لدينبالإسلام

دونييحتازه

نيلواولا

لمدنيولا

(1عني)بالوصل

عنيلودبا":ويروى(1)

"

"

وافر

[1/171سيبويهالسهميالحارثبنعبدالله

شواهد،1/035،2/49لخزانةاجرير

الشجريابن،522المغني

سيبويه923/20،23،/1

[1/681]مع358،/1

229/لخزانةا

2،263/4111/لخزانةاالحطيئة

شواهد،3214،514/لخزانةاالفرزدق

[1/22]مع،263المغني

3614/لخزانةاحماسي

4531/العيني

المغنيشواهد،1/536العيني

77[/1]مع227،

[1/141]مع،2434/العينيحماسي

[1/691]مع،3137/العيني

1/43،2/2325الشجريابن

،4482/العيني63،/1لخزانةا

247/الشجريابن

)دنأ(ل

،1/521مع358،/1لخزانةا5(0)

1/013سيبويه

لمؤلف[ا].
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بشنرجليهخلف

إنئيعكاظيوم

منيولست

بالتجني

بشنرجليهخلف

تلدنيلمأقيوليت

اللسانخطل

الاتانجحفلة

ابانبذي

نيأراوقد

المغانيفي

متحالفان

وحختانذالنببعد

نيهجاأخطلكمأنك!

الفرقدانلاإ

.معديكرببنعمرواو(1)

الذبيانيالنابغة

حبناءبنصخر

لبيد

الذبيانيالنابغة

،4/76لعينيا2/21،3لخزانةا

سيبويه،2651/الشجريابن

1/،375/2092

2313/الخزانة

1/112مع

1/502لخزانةا

1/602،4/292لخزانةا

)برقصق،1/236لخزانةنويرةبنمالك

(حرحان

1/388لخزانةاالمتنبي

1/074لخزانةاالطرماح

1/513،4/603،الخزانةالجعديالنابغة

المغنيشواهد14،05/العيني

1،946/سيبويه902،311،

918[1/47،مع1

،[2/25،14/97لخزانةا(1عامر)بنضرمي

،2138/م78،المغنيهد1شو

[1/491مع3711،/1سيبويه

]المؤلف[

035



(1)اليمانيالرجلمن

اليدانالرمحعن

نيعساأولعليك!

عوبثان

بصحصحان

لجوزجانبافتية

منجلان

نيتدابنافذاد

البنانرخص

المدانعبدأو

لسانيومعي

دانيغير

هجانيعمن

هجانيقافية

نياعتراالدنياعلى

داعيانيناديأن

العيني،211،2182/الخزانة)2(مفرغبنيزيد

1/444

2217/الخزانةسلمىبنجبار

2،043،435،438/الخزانةحظانبنعمران

1/388سيبويه2،922/العيني

3/801الخزانةالطهويالغولأبو

4/811لخزانةا)3(النهشليالغريرةابن

4/071انةلخزااولةلر!دحما

هدشوا،(4)4/084انةلخزارجحد

2/62م،931لمغنيا

1116/الشجريابنزرارةبنحاجب

247/،1/171الشجريابنالأعوربنشريك

[1/187]مع،3114/العيني

1/66مع

1/02العينيأوسبنمعن

1/167مع]جحدر[

لمغنياشواهد293،/4العيني)5(الأعشى

1/426سيبويه0،28

]المؤلف[."الهجانالرجل"من:ويروى(1)

]المؤلف[.لحكمابنالرحمنعبداو)2(

]المؤلف[.اللهعبدبنكثيوواسمه)3(

خطأ.028،:الاصلفي4()

]المؤلف[.النمريشيبانبندثاراوجشمبنربيعةأوالحطيئةأو)5(

153



(1)دمانفي

الفرقدين

عينبقرير

فلينيإذا

وجونكدري

غينيومفي

ليعجزوني

يحسدونيلمذو

الشؤونمداورة

تعرفونيالعمامةك!

تبينيكان

نبئينيبالمغيب*

سمينيمنغئي

رمافي":والرواية(1)

2233/الشجريابن[]حسان

245/لخزانةاالعتاهيةابو

)البرتان(قالاشيممطيربن

العيني2،445/الخزانةعمروبنمعديكرب

سيبويه2/163،م1/937،

1/43[154،]مع2/

1/012الشجريابن

2004/العينيالهذليجندبابو

1/154العيني[الطائي]حاتم

1/78،123،]2/312[،الخزانةوثيلبنسحيم

،3/413،414،415،416

4/112،1/191،العيني

4/356،157،شواهدالمغني

2/166،2/7،سيبو254،م

01،22[1/]مع

1/912،288،الخزانةالعبديالمثقب

2/554،4/942،العيني

،1/191،488،4/914

96،243،ابنشواهدالمغني

)درأ(،ل24،34/الشجري

1504/سيبويه

]المؤلف[.هناكانظره.د"
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اليقينلخبربا

البنينمن

القرينمنقطع

اللعينكالرجل

باليمينعندي

تخوفينيأباكلا

يلينيأيهما

بطينشيخلىإ

حينبعدحينا

آخرينزغانف

البرينصامتة

جبينيلهاموي

يزدرينيلكأبالا

،3943/،1/921لخزانةا(1)السلميبدالبنعلي

ابن337،،1/191لعينيا

2/4،3443الشجري

1/014لخزانةالحطيئةا

ابن،1/534،2/222لخزانةاالشماخ

ل،1/42،2/561الشجري

ا()جز

1/454لخزانةانواسابو

2/116،118،911،الخزانةالنميريأبوحية

362)2(،/1الشجريابن

[1/521]مع

1/437العيني،2215/الخزانة

2425/لخزانةا

)سوأ(ل360،1،515/الخزانةالطهويالغولأبو

العيني30،93/لخزانةاجرير

[1/12]مع،1/871

3614/لخزانةاالطرماح

3136/لخزانةاتمحا

1/915معلقيطبنمغفس

فيبعضهمرجهاواذحجر.بنولاوس،وللأجرعمرو،بنولمرداس،للقرزدقونسبت(1)

]المولف[.المثقبقصيدة

]المولف[.للأعشىونسبه2()
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نيبااكرم

نيثابعمر

إرانشاة

شانيوترفع

مكانبكل

الألوان

بعمان

والسوبانلحبسبا

البرهانساطع

البحرانتناطح

النيرانعلى

نياحياوميت

الحنانمن

النعمانابنةيا

ذبيانبنو

لفلان

ظعانلأباتشاء

العرب"لسانانظر(1)

كامل

")شاي(.

1015/الخزانةأبونصرالميكالي

لبيد

حوصلاا

جرير

لفرزدقا

شعبةبنالمغيرة

الاسديلمرارا

1/378سيبويه

لمغنياشواهد،1/233لخزانةا

برقأ)ق،1/082لخزانةا

(نلاعزلاا،نحاولرا

العينيالكبوان(،)برقةق

2/مع81،/1لش4/46،2

802]

1/328الخزانة

،210،5/3412/الخزانة

ابن،601المغنيشواهد

2182/،1/662الشجري

345/لخزانةا

)حنا(ل

الشجريابن،3182/الخزانة

/2175

3232/لخزانةا

3554/نةالخزا(1خالد[)بنلحارث]ا

354



الريحانبه

التهتانوصائب

يعتقبانكيف

النعمانمنازل

الخزانمنمخدمة

لايعنينيقلت

يبغينيمنتعين

حقانثدباهبان

البخدنارود

المننعند

الاعينوفقء

رجز

فيعمروبنلشمرينسب(1)

.(127)ص"البحتري

2/21سيبويه

لمغتياشواهد،4/023لخزانةاالكلابينوفلخويلدبن

213

2172/الشجريابنالرضي

2703/الشجريابن

،[25]1/731،8لخزانةا(1سممويه()شواهد)من

2/161،[661،]392،[794]،

شواهد،4/85لعينيا،4/401

الشجريابن،701،284المغني

]مع،1/614سيبويه220،3/

1/4،/2291]

253/م

العيني357،358،/4لخزانةا(05)

237،/1الشجريابن25،03/

281،/1سيبويه2،3،243/

[1/012]مع

1503/سيبويه[]روبة

1/433الخزانة

حماسة"فيجابربنولعميرة(،261)ص""الاصمعيات

355



يكنلم

يبكنيلم

يكفنيطالت

]الاركن[*

المفتنلدين*

]العين[*

منحنحراءمن

منيقيسولا

حضينبنيحى

سنيحديث

جنيكأني

منيالعوان

سنيحديث

السبحانذا

ينينديسر

قطني

خشنقذاذ

تقنابنمن

نيأبيد

ترنتيأن

4/133لخزانةا

سيبويه،02لمغنياشواهدرؤبة

/2[181،]142،[]372

2/42سيبويهلعجاجا

1/353لعينيا،2/844لخزانةا-رمل

الشجريابن،209/لخزانةاالفرزدقمجزوءرمل

1/13

لمغنياهد1شو،4/533لخزانةاطالبابيبنلعليينسبمشطورس

45،423

لمغنياشواهد،4/534لخزانةاجهلابو

1/276الشجريابن45،4،32

الشجريابن305،2/الخزانة-

[1/461]مع348،/1

992المغنيشواهد-

الشجريابن1/1،36العيني-

1/،313/2041

464/العيني-

لمغنياشواهد،1/691مع

221

356



مجنيقالبا

عنيزيلادا

اللذين

المحملجين

ولهذمين

جنتين

اصرمني

اوصليني

يدعونيلمنلبيه

سمينبقرا

مبينعلى

مدفونلخير

المجانيناضعف

يلتقيانكيف

اليدانامكنتني

فالصمان

الازمانغابرفي

لفرزدقا

قطلاراحميد

مصبح[بن]حنظلة

الزياتابن

ربيعةبيأبنعمر

عبادبنلحارثا

حسان

357

523لمغنياشواهد

1/26مع،2/135لخزانةا

3573/لخزانةا

1/191لخزانةا

لعينيا،1/962لخزانةا

،703لمغنياهدشوا،3383/

[1/631مع]

1/101سيبويه

1/276الشجريابن

1/612لخزانةا

"يمالعب،2431/لخزانةا

[1/69]مع،2131/

لمغنياشواهد،1/238لخزانةا

1/943الشجريابن،51

1/303لخزانةا

)أفيق(ق،2432/لخزانةا

العيني،3621/لخزانةا

،134لمغنياشواهد،4/624

[204/]مع



مشتركان

يستوياناطاع

وهوانفاقةبعد

الاحزانمكثر

سنانابنيا

التوانياجتناب

عدنانمن

لماطرونبا

بهجينام

للتريين

والمجونالصبا

تؤيسينيولا

سفينخلايااو

اليمينذات

الساطرون

زبونرجل

أباندردرلا

ينثنيريثما

متانهوبقل

الرلعبدونسبت(1)

4/572لخزانةا

2/561م

لمغنياهدشوا،4/262لعينيا

762

2/04مع-

2137/مع-

06[3/936/2،]معالعيني-

36لمغنياشواهد

1/141العيني،3082/لخزانةا1()الجمحيث!بلأبو

3/794الخزانةالابرشجذيمة

424/،3794/الخزانةجذيمةأخترقاش

مجتث

متقارب

المرقش

ددوابو

نواسبوأ

2/45مع،4/212لخزانةا

النعاف()براقق

،1/001،901الشجريابن

11]36

3458/لخزانةا

1/182مع

-نه-

كامل-

]المؤلف[.حسانبنحمن

358
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وتحبسانه

ملبثانه

بلبانهاأمه

مشطورس

طويل

3933/لخزانةا

-نها-

العيني2/426،الخزانةالدوليالاسودأبو

121/سيبويه1،031/

متماينبعضهم

المساكنتبنى

وعاجنكنت

كائنالهونبحبوحة

ئنكالمقدرا

ناأداكادما

زمانوالزمان

جنوناعتراك

وسنيندنفافي

يمينالبنانلمخضوب

قمينلحديثا

يكونفسوف

طويل

-ن-

1/421سيبويه،(ئنواأ)قخالد(بن)مالكليلهذا

،1/917م،4631/الخزانة[البربري]سابق

[231/]مع

2922/مع[]الاعشى

المغنيشواهد،1/445العيني

[75/2241،/1]مع286،

113المغنيشواهد،294/مع

3552/لخزانةااوسبنمعن

023لمغنياهدشو(1الاعشى)

2/593لخزانةاجرير

3814/لخزانةانواسابو

4/815لخزانةا

2/237[4/566،]معالعينيالخطيمبنقيس

[1/08مع]،2/513لعينياالاودي(الافوه:)مع

.والديوانالمصدرفيإليهمنسوباأجدهلم(1)

953



قمنمنزل

أذنواعندهم

دفنواصالحمن

الرهنقلبكمن

ضننوا!ان

غسانوالماء

السفنتشتهيلابما

شيبانمنهولكن

نيرانللحرب

المساكينيلقي

غضبانوهو

وقحلانعدنانفلكلكن

أرونانيوم

شؤونمنهم

الظنونبي

مكينصاحبهعند

القرونسنابكهاعلى

ضنينحجئ

بنينلهونحن

وافر

)الاقحوانة(ق1/17،2الخزانةخالدبنالحارث

ابن326،،018المغنيشواهدصاحبأمبنقعنب

263/الشجري

حسان

المتنبي

الروميابن

لأرقط]حميد

الجعديالنابغة

الذبيانيالنابغة

العامريةليلى

قيسسعيدبن

036

1/11،2/161سيبويه

1/993انةلخزا

1/071م

1/701م،4/114انةلخزا

242لمغنياهد]شو

،2/28لعينيا،4/85انةلخزا

سيبويه،2302/الشجريابن

1/،3537

77[/1]مع،1/957العيني

1/27مع

2317/سيبويه

،1/81العيني،1/287لخزانةا

92لمغنياشواهد

2171/لخزانةا

3137/الخزانة

)حجا(ل

العيني،3134،814/لخزانةا

1/615



جنونأم

المنونمصانعهفي

امانكلهن

تدانتدينكما

عدنانالعلىبيت

ملعون

معيون

دانواكمادناهم

انلقذا

لعينانا

حساناربع

ثمانفثغرها

نجرانمئلهاما

هينئىء

وأمانعزة

المحزونيقولهاوليت

سيبويه4،66،68/الخزانةابوقيسبنالأسلت

/123

78المغنيشواهداسدبنجديلة

3802/لخزانةا-كامل

)زنا(لالكلابينوفلخويلدبن

[1/251]مع،4/542العيني-

الشجريابن4،574/العينيمرداسبنالعباس

/1111،012

،3122/العيني2،57/الخزانةالزمانيالفندهزج

،(311)9لمغنياشواهد

[2134/،1/017]مع

،1/183العيني،1/44الخزانةادهـىاج)2(بنرؤرةمشطورس

[1/22]مع،02لمغنياشواهد

3003/لخزانةا-

لبطاابو

1/69مع

،1/281مع،4/335لخزانةا

1/276الشجريابن،2191/م

1/117م،3571/الخزانة

223/سيبويه386،/4الخزانة

خطا.9،81:الاصلفي(1)

]المؤلف[.بيهسأبوالباهليشدقمابن)2(
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المستعينابتغىما

مبينضلال

شؤونعنتهموقد

مهينفقر

حينهاحان

ولينهالحياةا

يقينهااتاك

جنونهاجن

دونهاوالموت

بينهاعنك

تدينهالا

خوانها

ديوانها

ووحدانهاالرجالثناء

فيهوخياره

فيهلىإيده

أشقاهما

ليلاهوكل

1/992العيني-"

1/81[2/14،]معالعيني-"

1/126[334،]مع2/العيني-"

2/65مع-"

-نها-

لمغنياشواهد،1/291لخزانةابثينةطويل

37

2614/الخزانةلقيطبنمغلس

398/الخزانة؟العباسبنجهم

1182/معجابربنموسى

1375/العينيالملوحبنمهدي

[521]337/2،/1سيبويه-رجز

3221/لخزانةابدربنحارثةمتقارب

3122/لخزانةازنيمبنانس

1/9مع-

هـ--

3794/لخزانةااللخميعديعمروبنمشطورس

55المغنيشواهد2،228/مع[زغيبابو]دلم

362



كاماصوالدهابالمكرمني

مناهاللعصاة

براها

صراهالاالمقامةلى!كر

سواهاام

حماهاعن

رقاها

قضاهافيمن

ابتناهاهو

رحاها

فاهاقبلت

نداهافي

رضاهاأعجبني

طوياص

وافر

].الطائيخارجةبنجندبأو(1)

-صا-

الشجريابن4،335/الخزانةالدوليلاسودابو

/216

اها--000

الأخيليةليلى

سدرةأبو

مرداسبنالعباس

الحطيئة

(1)خازمبيأبنبشر

الخنساء

لمجنونا

العقيليالقحيقص

لمؤلف[ا

363

[2/32مع]،002لمغنياشواهد

1/082لخزانةا

،1/324،2/06،032انةلخزا

1/993سيبويه،338

(اأج)جل

1/431الخزانة

،2651/،1/554الخزانة

،4/255العيني،263/4111،

خبت()براقق

2322/الخزإنة

4/65لخزانةا

المغنيشواهد4/01،2لخزانةا

803

لعينيا،4/742،903لخزانةا

،241لمغنياهدشوا،3282/

،2926/الشجريابن322،

[222/]مع



منتهاها

هواهاسلوانا

هواهاعنويحك

أذاهاعلى

اشتراهابكم

ألقاهانعله

نسجاهاهما

اباهامن

عيناها

علاهافطر

المتلمس.او(1)

كامل

مجزوءكامل

رجز

مشطورس

والنابغةرجبر

(1)النحوين1مروأبو

الرقاعبنعدي

الرضيالشريف

يماني

364

،711لمغنياشواهد

[1/101]مع

لمغنياشواهد،3081/العيني

403

1/274الشجريابن

03المغنيشواهد

،1/544،4/041لخزانةا

لمغنياهدشوا،4/431لعينيا

،1/05سيبويه،1/511م،721

[2/61،881مع]

3277/انةلخزا

1/03الشجريابن

العيني،1/994لخزانةا

شواهد،4181/،3101/

الشجريابن4،31المغني

[2961/]مع21،32/

العيني337،،3991/الخزانة

74المغنيشواهد،1/133



واهاواها

باهاااباو

يتاهاغا

أباهاوعداسليميعدا

عليهاوابهتي

)3(بسيطاثافيهاإلاعفت

أرانيهامن

يهاوادذكرعن

وافيهالجيرانبا

فيمريها

مواليهامن

رؤبة.وا(1)

407،خطاهلاصل:في)2(

خطا.،طويل:الاصلفي)3(

،1/331العيني3،337/لخزانةا(1[)لنجماابو]

لمغنياشواهد3636،4/11،3/

،1/111م،74،991،662

[1/21]مع

1/691مع

يها-...-

(2)1/704لخزانةاالنجمأبو

يها-...-

]سيبويه1/69،2الشجريابن[]الحطيئة

سيبويه،4/583العينيتولببنالنمر

،1/571]مع1/4،34

/2132]

1/901الشجريابن

العيني،1/132لخزانةاحسان

76[/1]مع،1/534

2/791الخزانةالرقياتقيسابن

2003/لخزانةاجرير

365



يهاوغاأمر

نخليهادار

واديهاسيل

يهادونا

باريهاالقوس

يبكيهاالنجاربني

نشكيهاأننالو

تدنيها)1(لانعميا

يفنيهكاد

هددهـفلاإلا

تالهيمن

مهمهبعد

السه]صئبان

إليه

يديهفيالذي

"

مشطورس

]بسيط[

رجز

مجزوءرمل

متقارب

تديعها"."لا:سيبويهفي(1)

سيبويه2،103/الخزانةالعكليخياطابن

1/924

،2/204،3112/الخزانة

34[1/]مع

512،1/147،مع3/انةالشالأهتمبنعمرو

1/327سيبويه

3053/الخزانة

2153/الشجريابنوهبابيبنهبيرة

4/035لخزانةا

سيبويه،4/585لخزانةا

[1/،]337/2152

-هـ-

وبةر

وبة[ر]

الزياتابن

النحاسمحمود

366

2/8مع

الشجريابن،309/لخزانةا

/251

3543/العيني

[2221/سيبويه

1/612لخزانةا

611المغنيشواهد



هنكرواو

فوهيعر

صباهامثلهاو

ياهوإواياك

الزبيراهبنوعمرو

أنساهالبعدقيولا

اللهلكاللهلك

مناهدونمن

يتعداه

اباه

قواه

بمرعوي

منهوي*

مقتوي

فرو

كامل

هزج

مجزوءرمل

سريع

خفيف

متقارب

طويل

-هـ-

باهلي)1(

حكينامحمدبن

المتنخل

1/525لخزانةا

1/93سيبويه

1/145مع

1273/العيني

016[4/79/2،]معالعيني

1/991مع

1/805لخزانةا

3711/لخزانةا

2/531انةلخزا

-و-

،1/594،2/034لخزانةا(2)المبقفيلحكمابننريد

لعينيا،3823،4/2،33093/

،372لمغنياشواهدبا368،262/

،[821]،1/761الشجريابن

سيبو،،2/2212[،49]،285

33[2/،1/091]مع388،/1

لسيرافي.ابنذكرهكماالجرميوعلةهو1()

3!لف[]ار.ربهعبدبنلزيدونسبت)2(

367



لوادهاوادلوا

غدواأخاه

شنوهوهم

النبؤهختم

هوهمن

وعليولقيط

المئيوهاب

العليبادده

المطيخيرلمن

الكميأضرب

السميبييشقى

الكرييؤرقنيلا

المطياجراس

مشطورس

مشطورس

متقارب

رجز

)1("

ا--و

5--و

حسان

-ي-

عقيلية

253/الشجريابن

شنأ()ل،3531/لخزانةا

لعينيا،1/814لخزانةا

131لمغنياهدشوا،4/065

،340،3004/انةلخزا

لعينيا،[195]،4/455،555

1/383الشجريابن،4565/

1/611مع4،328/لخزانةا

2701/لخزانةاالعامريمالكاسيدبن

1/045سيبويه

الإقراء.على""السميالكمثا""بأنهيجونرقد.العررضيرنيذكرهرلم،محذرفكانه(1)

لمؤلف[ا]

368



(1مني)العوان

اميولدتني

الصثي)2(ومر

)3(العميلا!ا

وفيملي

وأحريافقربطول

لياولاعليلا

بادياكانلو

هياحبذافلا

بازياأبصرن

بيالماءشفا

*لياليا

جائياكانإذا*

غاديااصبحت

بداليا[]ما*

مشطورس

برمتقا

"

طويل

لمغنياشواهد،4/453لخزانةاجهلابو

1/276الشجريابن4،54،32

1/803الخزانةالعبديالصلتان

العيني3،285/الخزانةالهذليذويبابو

)اطرقا(ق793،/1

-يا-

(4)الرمةلذيينسب

الرمةذو

)5(.
رهير

العيني،582لمغنياشواهد

[289/]مع،3546/

1/3لخزانةا

،4/21العيني،1/25لخزانةا

[2811/]مع

،2281/مع693،/1لخزانةا

سيبويه،15لمغنياشو]هد

1/253

،2113/،1/58لخزانةا

/3588،216،566،4/532،

،3135/،2672/العيني،124

)ن(.قافيةفيسبق(1)

)ي(.قافيةفيالمؤلفذكره)2(

)ي(.قافيةفيالمؤلفذكرهما)3(

]المؤلف[برد.بنشملةملكتزةانه:ويا)4(

]المؤلف[.الانصاريصرمةاو)5(
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مواليالىمو

مالياهنيدة

سمائياسبع

ناهياللمرءك!

وبالياجديدا

هياكماحلوا

تقاضياأشد

تفانياأشذ

لفرزدقا

الصلتابيبنامية

العبدسحيم

)05(

هبيرةبنسيار

037

،89،421لمغنياشواهد

الشجريابن،269،091/م

،83451،/1سيبو،26،32/

[09،]2814،924،254،486،

/2278

،2743/،1/411لخزانةا

،285/سيبويه4/5،37العيني

[1/01]مع

282لمغنياشواهد

295/سيبويه،1/811لخزانةا

3،87/،1/921،273لخزانةا

،1/43العيني،4/442

لمغنياشواهد،3795.566/

،1/227الشجريابن،211

،2803/سيبويه2،923/

[1/011]مع

،1/531،182لخزانةا

العيني،3،593/4142،552/

،951المغنيشواهد،2952/

72[،]1/0،7سيبويه592،

97[/1]مع

1/181الخزانة

918لمغنيشواهد



كاسياكنتمن

ليابداحتى

لسانيامن

هياكماعليثقلا

تلاقيالاان

وعادياعليئ

تلاقيالاأن

هياكما*بفلج

ردائيامنكبيئعن

وذالياهالهاك!

مغرياباللومكنت

الليالياسيفني

امانيايكنان

فانياوحاشاك

باقيا]لمالولا

تمادياإلا

هياكماالنفوس

باليالحزناجوى

918لمغنياشواهدبيردلاا

918المغنيشواهدمعاويةبناللهعبد

1/191لخزانةاجميل

63المغنيشواهد2،3/مع[جميل]

العيني1/991.313،الخزانةعبديغوثالحارثي

231،المغنيشواهد460،2/

1،312/2382/سيبويه

313،317،378،/1لخزانةاالريببنمالك

العيني،230،34/915/

شواهد،3651،4/958/

1/487سيبويه51،2المغني

/933/2947،4،/1الخزانةلبيد

سيبويه223،/1ش،478

[1/05مع9371،/1

1/301مع

378/2303،/1لخزانةا

/384/21.23./1لخزانةاالمتنبي

الشجريابن،1/691م646،

1/،76[184،]،282/2422

1/493لخزانةالحارثابنزفر

1/035لخزانةا
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حافيارجلان

ثاويااصبحت

باكياكانإذاكر

الضوارياكر

وزارداعليهكر

باقياالمالمن*

متراخياحبهاعنولا

ليايرىلا

ساعياالدهرنفعه

عارلاظمآنغرثان

ماهياهي

راقيالجنامن

الصوادياالظماء

ومتاليا

فؤادياهندعند

راضياإخالكما

وتنائيافرقة

وواشياعذولا

واديايطلمحين

ساريااللهوقىما

وئاقياعلي

092لمغنياشواهد

1/565الخزانةالخميعلقمة

2/12،892،العينيالخزانةالجعديالنابغة

شواهد،1/891مع2،141/

الشجريابن80،2المغني

سيبويه)شيا(،ل282،/1

1/178،.222367

2168/الخزانة

042المغنيشواهد

1/19مع

2356/الخزانةجرير

17المغنيشواهد

4903/العيني3،86/الخزانةالقوافيعويف

2002/سيبويه[الراعي]

3،176،4/393/الخزانةالمضزببنسوار

الشجريابن،2154/العيني

[1/951]مع،1/185

3605/لخزانةا-.

1/32مع

521،4/48،العيني3/الخزانةوثيلبنسحيم

1/233سيبويه

المغنيشواهد3،554/الخزانةالثقفيمحجنابو
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الدواهياالترابتحت

كفانياما

صادياالماءيترك

كافيابي

هادياالليلظلمةفي

التاسياللكرام

وخاليااكرمانعمي

لمنائيااازيروأ

راضيااللهغيرك

ليااهتدى

تلاقيالاأن

غيابيا

تأمرآتيا

قيا1واللهله

ثاويالاهةإ

بادياللشمس

الفقعسيسحيمبنمنظور

]المتنبي[

حسان؟

الحارثبنعبيدة

الصلتابيبنامية

لمجنونا

أحمرابن

التغلبيأفنون

عقيلبنيبعض
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4/952لخزانةا

هدشوا،1/721،634لعينيا

[1/95مع]،182لمغنيا

بنا،932لمغنياهدشوا

1/481،792الشجري

1/183الشجريابن

157لمغنياشواهد

1/131الشجريابن

،2621/م73،/4العيني

[2151/]مع

4/188،572العيني

4/243العيني

،324/العيني593،/4لخزانةا

238،لمغنيشواهد(،)بترانق

[1/92]مع

الشجريابن،4254/لخزانةا

/2317

4524/العيني

لاهة()إلاق،4064/لخزانةا

لعينيا،4/553،385لخزانةا



شمالياصغرى

القوافيا

بازلاأجدل

(1مواليا)ليتوامن

واقيااللهقضى

والليالياأمرهووكل

طياعوا

نوابيااطرافهن

نياوالرباعة

اليمانياوالقضيب

لاقيالستما

منهانصيبياقل

برِاحفيا

سطياو

نوياواستدرج

القطايايحترش

نجياوهما

مواتيتؤا"من:ويروي(1)

عقيل.بنأعشى2()

عويف

القطامي

عنترة

الاعشى

افر

معاذ)2(

زنيمبنانس

الرقاشيفضل

دوادبو

]المؤلف[.تيا"
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802لمغنياشواهد،4/438

71لمغنياشواهد

4/643العيني

2991/م،2101/العيني

لمغنياشواهد،2201/العيني

[1/79]مع،802

399/العيني

1/442الشجريابن

1/281الشجريابن

،481المغنيشواهد

[252/]مع

4/347العيني

1/9الشجريابن

1/18مع

4/454لخزانةا

،279/م،482لمغنياشواهد

1/028الشجريابن

1/922الخزانة

1/42مع



عيالياام

الصحاردا

ضاحيا

عاديارجيلااو

القوارياالقطا

يعيلماومن

باقيااحدمن

جلذيّاقربا

حيافصيل

هيافهيا

بحرياجراتا

لبصرياا

تنزيادلوها

هوياتهوي

]عليا

كميا

كامل

هزج

رجز

سريع

مشطورس

]خفيف[

"

1/29،2/2152الشجريابن[لنجم1]أبو

3423/لخزانةايزيدبنالوليد

(اب)حل2،23/3،37/الخزانةالجلاحبناخيحة

القطامي

]الفرزدف[

[ميادة]ابن

1/393انةلخزا

،2/95سيبويه،1/11مع

[4/953لعينيا]

3412/لعينيا

1/72سيبويه،4/95لخزانةا

3182/العيني

3571/العتني-

2702/الشجريابن]كثير[)1(

465[1/سيبويهالاطنابةبنعمرو

يييهرز]و

لتحيهالاإ

-يه-

1321/سيبويه4،274/العينيالرقياتقيسابنكامل

2414/الخزانة[)2(!اببنمجزوء]زهيركامل

.غيرهوأ(1)

.(62ص)"ينلمعمرا"نظرا(2)
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معاويهأملهفيا

الغلبيهأعارتكهما

نجيهأنواكا

فتابيهذامهما

حوليهونمي

ناجيهبحمار

يمانيهجارية

ناجيهواسمي

وسرباليه

واقيهذا

جاريهعلى

والكعبيه

بنيهنوقغليلا

عليه

ليهالحمامليت

هزج

رجز

سريع

مشطورس

منسرحمنهوك

خطأ.،018:الاصلفي(1)

،041المغنيشواهدعتبةبنتهند

[222/]مع

2104/الخزانة

المغنيشواهد9،2آ/4الخزانة[وثيلبن]سحيم

[252/الشجريبن]90،3

)1(1/017مع[السعديلزفيان]

،3262/،1/004لخزانةا

[2/912مع]،4/395

4/213العيني،371/لخزانةاالاسلميجنببنناجية

العيني3،631/لخزانةاملقطبنعمرو

،131لمغنياشواهد،2584/

الشجريابن2،آ53،27

[274/]مع،1/132

1141/الخزانةالهذليجندبأبو

للزرقاءنسب
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1/842لعينيا،3205/انةلخزا

لعينيا4/00،3لخزانةا

92لمغنياهدشوا،52آ/2



قميمنالحكومة

بسيلكمليس

للذيلاإ

وللقصي

البدري

بذرفي

للمطيالليلة

بعصلبي

و]فر

مشطورس

يانافي

بالمرضي

عديبني

الولياقطع

الدليعرقي

لجودياأبو

الرويمسحنفر

(1أدي)وعلى

)2(القصي

المقلي

)ي(.قافيةفيالمؤلفذكره(1)

)ي(،قافيةفيالمؤلفذكرهما)2(

-ي-

الحطيئة

الفزاريواقعبنمرة

)05(

الاغلب

لجوديابو

رؤبة؟

1/51لخزانةا

الشجريابن21،32/لخزانةا

1/342

الشجريابن،2794/لخزانةا

[1/55]مع250،3/

1/092لخزانةا

،2/61لعينيا،2/99لخزانةا

الشجري]ابن1/4،35سيبويه

[1/421مع932،/1

2257/لخزانةا

لعينيا،2/115لخزانةا

1/158الشجريابن،1/943

265/سيبويه

4532/،3017/لخزانةا

1/166مع

2،232/4535/العيني

هنا.المناسبومكانهما
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الشرفييظلمنيثم

ليشمرداشم

فتعيبيتهابسدة

طوري

دواري

قنسريكر

والعبريكر

بذيجفاإن

-ي-

1/705لعينيا-فروا

3383/لعينيا-

1/13مع-ملكا

،3471/،22/لخزانةاالعجاجمشطورس

شواهد،1/691مع،4/115

ابن،2191/م،18لمغنيا

طرأ(،)حدأ،ل،1/92الشجري

،2921/،1/017،485سيبويه

،1/561،391،691]مع378،

0]23

1/65مع-خفيف

!ه!
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